Águas Termais de Londrina

Editorial

Sindserv promove festival de
prêmios.

28 de outubro, Dia do Servidor.
SINDSERV, orgulho de representar
o servidor municipal de Londrina.
O encontro já está marcado. No domingo
dia 30, vamos nos reunir no Águas Termais
de Londrina e festejar. O Dia do Servidor é o
momento certo para relembrar as lutas que
travamos e comemorar tudo que conquistamos. Mas, principalmente, é hora de apertar
os vínculos, reforçar a união.
Os servidores têm mostrado ano a ano que
não desistem mesmo diante dos maiores
desafios; que resistem às pressões e sabem
que sua força está na diversidade característica do poder público e na determinação e
capacidade de se manterem unidos.
Foi esta força e organização que garantiram
a recuperação de parte das perdas salariais
dos últimos anos. Conquistamos 17% de
reposição, quando quase ninguém acreditava mais na possibilidade de ver esta dívida
paga. O Sindserv sempre acreditou e se
manteve na luta pressionando e mantendo
os canais de negociação abertos.
O tempo passa e muitas pessoas esquecem
do tanto que caminhamos para chegar até
aqui. Que, por exemplo, a reposição anual da
inflação é uma conquista atual, resultado do
trabalho do seu Sindicato e da sua representatividade, uma força construída pelos servidores com muita luta e participação.

O que você não
pode esquecer
•
•
•
•
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Dia 30/10 - Início as 10h
O convite;
Uma caneta;
Um documento com foto (RG
ou carteira de motorista)

Servidor, nosso maior patrimônio.

Parabéns
a todos.

Marcelo Urbaneja

Presidente do SINDSERV
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Os Prêmios
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Cerca de 4 mil servidores vão
concorrer aos prêmios

*imagens ilustrativas
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Todos os servidores sindicalizados receberam
um convite, que é intransferível. A proposta
do Sindserv é homenagear os servidores em
comemoração ao seu dia, por isto, as regras
são rígidas. “Organizamos este evento para os
servidores. Nada mais justo que apenas eles
ganhem os prêmios que selecionamos com
tanto cuidado”, ressalta o presidente do
Sindserv, Marcelo Urbaneja.
No dia, os participantes devem levar um documento com foto (RG ou carteira de motorista) para comprovar a posse do convite. Os
servidores que quiserem concorrer terão de
estar presentes para terem direito ao prêmio.
Todos cuidados definidos para garantir a
transparência do processo.

Espaço agradável para passear
e cheio de belezas para
aproveitar o dia
O encontro que o Sindserv organizou para
este domingo tem tudo para se transformar em

1 maquina
de lavar

uma grande festa de confraternização. Além
de ceder o espaço físico para a distribuição
dos prêmios, o Águas Termais de Londrina disponibilizou toda a estrutura da sua praça de
alimentação para os servidores. Assim, aqueles
que quiserem poderão tomar lanches e bebidas
vendidas no local.
Quem preferir usar o espaço para fazer um pic-

1 carro zeroKM
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-nic com a família também pode. Os servidores
podem levar seus próprios quitutes.
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