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SindServ: trabalhando pelo
bem-estar do servidor
O Sindserv é um Sindicato completo. Tem
como frente principal o trabalho de defesa
dos interesses de todos os servidores, atuando
pela melhoria das condições de trabalho, o que
inclui o ambiente e as questões salariais. Mas,
para a atual administração, a função de um
Sindicato é muito mais ampla e tem de ir além
destas questões. Por isto, prioriza também
o atendimento dos servidores, facilitando o
acesso de seus associados a serviços que dão
mais qualidade e segurança no seu dia a dia.
“Um trabalho só fortalece o outro. Não exis-

tem motivos válidos para um sindicato
combativo não ser também uma entidade
atuante na oferta de serviços“, afirma Marcelo
Urbaneja. Ele explica que, principalmente
entre os servidores municipais, a diversidade
de funções faz com que uma grande parte
tenha salários baixos e, portanto, não tenha
acesso a serviços importantes. Para estes,
afirma ele, um Sindicato deve, além de lutar
para melhorar sua renda, também oferecer
serviços, para melhorar a qualidade de vida
de todos.

Sistema de cartão
Uma parceria com a Coopercred permite que os associados
tenham acesso a um cartão que possibilita o adiantamento de
até 30% do seu salário. As compras feitas no cartão são debitadas
na folha de pagamento do servidor no mês seguinte à compra
o que, em alguns casos, pode significar um prazo de até 50 dias
sem pagamento de juros. A taxa é de R$ 3,50 por mês, e só é
cobrando no mês em que o servidor usa o cartão. Se ele não usar,
não paga.
Para possibilitar o aproveitamento máximo do cartão, os
servidores podem indicar lojas e comércio onde estão habituados
a comprar. A sugestão deve ser encaminhada ao Sindserv
que avisa a empresa que faz o contato com a loja e oferece o
credenciamento.

SindSaúde
Este programa do Sindserv garante aos associados uma alternativa
de plano de saúde, oferecendo atendimento médico por preços
de tabela menores do que os praticados pelo mercado. Além de
parcerias com empresas que prestam serviço médico, o Sindicato
tem convênio direto com um grande número de médicos de todas
as especialidades. O associado também pode sugerir nomes de
médicos de sua preferência.
Em ambos os casos, a parceria com o Sindserv garante assistência
de qualidade ao associado, a preços mais acessíveis. O
atendimento é feito através de guias fornecidas pelo Sindicato e
o desconto da consulta é feito em folha de pagamento.

Firmar parcerias foi a forma encontrada
pela atual gestão do Sindserv para viabilizar
serviços e apoio aos servidores. O número de
servidores municipais – 9 mil, é atraente para
o comércio e empresas que prestam os mais
variados serviços. Sabendo disto, o Sindserv
foi a campo buscando na iniciativa privada
ofertas interessantes para os associados, o
que possibilita a oferta de serviços a um custo
bem menor para os servidores.

Educação, formação e
atualização
O Sindserv tem convênio com a maioria das universidades de
Londrina e região, o que garante aos associados e dependentes
descontos que variam de 10% a 25% nas suas mensalidades. A
diferença na mensalidade garante a muitos a possibilidade de
fazer um curso superior. Entre as universidades que têm convênio
com o Sindserv estão a Unopar, Unifil, Pitágoras, Inesul e Cesumar.
Atualmente cerca de 2.000 pessoas, entre servidores e seus
dependentes, fazem uso deste convênio.
O Sindicato oferece ainda a possibilidade de o servidor fazer pósgraduação. Em algumas das universidades o convênio inclui a pósgraduação e, além disso, o Sindserv, em parceria com a NSE, oferece
cursos de pós-graduação a custo subsidiado como Psicopedagogia
Hospitalar; Piscopedagogia Clínica Institucional e Educação Especial.
O Sindserv mantém convênio também com escolas particulares,
entre elas o Colégio Mãe de Deus e Portinari, oferecendo descontos
diferenciados aos associados para o ensino fundamental e médio.
Vale a pena consultar o Sindicato.

Secretaria de Ação Social
Entre tantos serviços de apoio, a Secretaria de Ação Social do Sindserv
oferece transporte a servidores que se acidentam, têm dificuldade
motora e precisam fazer tratamento e fisioterapia. A secretaria de
Ação Social também socorre servidores com problemas, ajudando
com cestas básicas. Tudo sem usar os recursos resultantes da
mensalidade dos próprios associados. O orçamento que mantém
este trabalho vem das parcerias com as empresas conveniadas ao
Sindicato.
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Sindicato homenageia servidores

Diretoria Executiva
Presidente: Marcelo Urbaneja
Secretário de Finanças e Administração: Éder Pimenta
Secretário Geral: Marcos Rogério Ratto
Secretário de Ação Social: Marco Modesto
Secretária de Política Sindical: Ana Cristina Pialarice Giordano
Secretária de Formação Sindical: Ieda Fumagalli Zamuner
Secretário de Saúde e Condições de Trabalho: Leonildo Guergoletti
Secretário de Comunicação: José da Silva
Secretário de Assuntos Jurídicos: José Eduardo de Assunção

Mais de 2.500 pessoas, entre servidores
e familiares, participaram do festival de
prêmios promovido pelo SINDSERV em
homenagem ao Dia do Servidor.
Todos concorreram a um carro, uma
geladeira, um fogão, um computador e
uma máquina de lavar.
O encontro aconteceu no clube Águas
Termais de Londrina. Enquanto os pais
participavam do sorteio, os filhos se
divertiam aproveitando a manhã no
espaço das piscinas e parquinho.
Na foto ao lado o presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja e os diretores Éder
Pimenta e Marcos Ratto, entregam a
chave do carro zero quilômetro para a
servidora Denise Swain Conselvas.
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Show de Prêmios faz
sucesso entre os servidores
O show de prêmios organizado pelo Sindserv,
no Águas Termais de Londrina, na manhã
do domingo dia 30, para comemorar o Dia
do Servidor, foi um grande sucesso. Até
São Pedro, que andava meio carrancudo
colaborou, dando uma trégua na chuva que
insistia em cair desde a tarde de sábado.
O dia nublado ajudou a amenizar a
temperatura e as mais de 2.500 pessoas que
compareceram ao local puderam curtir com
tranquilidade a promoção que agradou em
cheio aos presentes.
Foi um momento especial de confraternização.
Amigos que não se viam há tempos;
companheiros de trabalho num momento de
descontração. Enquanto a garotada brincava
nas piscinas, parquinho e nos belos gramados
do Termas, os pais e demais servidores
participavam dos sorteios promovidos pelo
Sindserv. Durante o dia, foram sorteados uma
TV, um computador, uma máquina de lavar,
uma geladeira e um carro zero quilômetro.
O encontro foi organizado para comemorar
um ano de muitas conquistas. “As conquistas
que estamos comemorando são resultado de
muito trabalho, negociação e pressão”, disse o
presidente do Sindiserv, Marcelo Urbaneja.
A gestão atual do Sindicato tem trabalhado
com empenho desde que foi eleita para
fortalecer a entidade. “ Demorou, mas recupe
ramos o respeito que a entidade, enquanto
representante dos servidores, merece”,
afirmou, finalizando o discurso de abertura
dos sorteios.

O sucesso do Algodão Doce
Teve prêmios, banho de piscina, refrigerante e algodão doce. E como fez
sucesso o algodão doce levado pela Class Med, parceira do Sindserv. A
fila estava sempre grande.
O Daniel da Silva Santos, garoto esperto, filho da Helena Maria da Silva
Santos, que trabalha na escola Bartolomeu Gusmão, na Vila Siam, não se
fez de rogado. Entrou na fila três vezes. “Algodão doce é muito bom. É
uma delícia e acho que vou entrar na fila de novo”, dizia ele com a alegria
de quem estava se divertindo muito com a festa.
Mas o algodão não fez sucesso somente com a garotada. Havia muitos
adultos na fila também. A Vera Lúcia Cascales era uma delas. Ela passou
pela maquininha e recebeu três palitos com algodão. “Eu adoro algodão
doce, mas não são todos pra mim não. Os outros dois eu peguei para
minhas amigas que estão participando do bingo lá na mesa”, disse ela
sorridente. “Estou amando a festa e toda essa animação do pessoal. Todos
estão de parabéns viu!”.
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Veio de táxi e voltou de carro novo
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A brincadeira feita pela dentista Denise Swain Conselvan com
os companheiros de trabalho do Posto de Saúde do Conjunto
Aquiles Stenghel, zona norte de Londrina, virou realidade.
Ao receber a cartela para concorrer ao Show de Prêmios no
evento que seria realizado pelo Sindserv no Águas Termais de
Londrina, ela havia dito aos amigos que todos deveriam ir, mas
para concorrer aos outros prêmios
porque o carro zero quilômetro era
Denise Swain Conselvan /
dela”.
ganhadora do carro. “Foi a
E não é que a sorte realmente estava
coisa mais surpreendente que
ao lado dela! Denise chegou de
me aconteceu. Fiquei muito
táxi ao Águas Termais e levou para
feliz com isso e agradeço ao
casa o Volkswagen Gol Mil, zerinho,
Sindicato por se lembrar dos
que era a cobiça das mais de 2.500
servidores e nos presentear
pessoas que compareceram ao
dessa forma.“
Show de Prêmios. “Foi a primeira
vez que ganhei um prêmio importante assim”, disse ela feliz da
vida. Um outro prêmio que ela se recordava foi uma caixa de
maquiagem há muito tempo.
Servidora municipal desde junho de 1989, Denise conta que
quase não pôde ir ao evento. No dia anterior, sábado, ela tinha
ido para Apucarana, a 60 quilômetros de Londrina, para a festa
Gerson Vieira da Costa /
de aniversário da avó de 90 anos. “Quando estávamos lá caiu
ganhador da geladeira
uma chuva muito forte e quase decidimos ficar por lá mesmo.
“Minha filha teve que
Mas daí eu pensei que valeria a pena voltar para ir ao evento do
me representar porque
domingo. Já viu né, quem não arrisca...”, brincou a dentista que
eu estava trabalhando.
costuma jogar na Mega-Sena e na Time Mania, loterias da Caixa
Foi bom porque me
Econômica Federal.
trouxe sorte e eu ga
Na mesma mesa em que estava Denise, outras duas pessoas
nhei.”
tinham cartelas faltando duas pedras, como ela. “Estávamos
todos tensos. Quando saiu o último número nem acreditei,
imaginei que havia marcado algum errado. Depois de conferir
os números, veio a explosão de alegria. A primeira pessoa
para quem ela ligou para avisar foi a mãe, Silvia Maria. As duas
comemoraram muito ao telefone.

Jonas dos Santos / ganhador da
televisão
“Tive que tirar a pedra maior com
mais quatro pessoas e fui o que
consegui. Essa televisão era para
ser minha desde o começo. Estou
contente com o meu prêmio,
agradeço ao sindicato por isso.”

Helena Reiko Ogata Nagal / ganhadora da máquina de lavar
“Foi no sufoco que eu consegui ganhar esse prêmio. Tive que tirar na
sorte e acabei me dando bem. Estou
muito feliz.”

Odair José da Silva / ganhador
do computador
“Por essa eu não esperava. Gostei
muito do prêmio. Vim para o
evento, mas nem sonhava em
ganhar nada, mas a sorte estava
do meu lado.”
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Aposentados e pensionistas comemoram
zeramento das perdas salariais
Em dezembro os servidores aposentados e pensionistas devem receber em
seus salários, de uma só vez, os 37% referentes às perdas salariais acumuladas
durante a gestão passada. A reposição destas perdas é um direito adquirido
do servidor, mas nem por isto foi fácil de ser garantida, tanto que o Sindserv
só conseguiu que ela acontecesse depois de muita negociação. A conquista
é de todos os servidores e vai garantir uma melhora significativa da qualidade
de vida daqueles que dedicaram muitos anos de trabalho e dedicação a
construir a nossa cidade.
A campanha pelo pagamento das perdas para os aposentados começou
logo que o atual prefeito assumiu. Em uma das primeiras reuniões com as
lideranças do município, a entidade defendeu o pagamento imediato dos
37% para os aposentados. “Argumentamos que o pagamento das perdas
salariais para os aposentados era apenas uma questão de vontade política
já que os recursos para tanto vêm da Caapsmel, existem e, portanto, não
impactam sobre o limite orçamentário”, explica o presidente do Sindicato,
Marcelo Urbaneja. A reunião contou com a presença de mais de 40 pessoas
e, na ocasião, o prefeito Barbosa Neto chegou a afirmar que ia estudar a
reivindicação.
O projeto de lei já está na Câmara de Vereadores e prevê que a reposição
seja repassada em 1 de dezembro. Isto significa que os aposentados e
pensionistas vão estar entre os servidores que conquistaram o zeramento
das perdas salariais. Muitos servidores, com a aprovação dos projetos 226,
229 e 247, somados a abonos anteriores, vão conseguir atingir os 37% em
dezembro. Mas há, ainda, os que têm uma defasagem salarial que chega a
20%. Por isto é importante que os servidores permaneçam unidos e prontos
para garantir que em 2012 todos os servidores possam comemorar o
zeramento da dívida .

Enquete
Depois de tanto tempo, qual é a sensação?
Tereza Alves / 54 anos / aposentada
“Foi uma ótima notícia. A aposentadoria é
pouca e dá para garantir só a sobrevivência,
não sobra nem para os remédios. Com este
aumento a situação melhora. Ainda bem que
temos o Sindserv para lutar pela gente.”

Alceu Plath / 58 anos / aposentado
“O reajuste foi uma vitória de todos. Nós sofremos muito na administração passada, foi
um período muito ruim. Agora estamos conseguindo melhorar as coisas. Graças a Deus,
a nova gestão do Sindserv está tendo pulso
firme e as coisas vão melhorar ainda mais.”
João Pinho dos Santos / 60 / aposentado
“Foi muito tempo de espera, mas agora
conseguimos. Lembrar que esta conquista é
trabalho do Sindicato também é importante.
O meu salário estava lá embaixo e, com esse
reajuste, agora eu começo a respirar um pouco mais aliviado, sabendo que vou conseguir
passar o mês sem me apertar tanto.”
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Homenagem justa

Em 2012 tem mais lutas e conquistas
O servidor realmente tem muito o que comemorar neste ano de 2011.
Foram vários os avanços conquistados por esta gestão do Sindserv. O
anúncio de que a prefeitura encaminhou projeto à Câmara recompondo
os salários dos aposentados e pensionistas em 37%, de uma única vez, é
um deles.
A reposição das perdas acumuladas durante os 8 anos da administração
Nedson, é uma das bandeiras de luta assumidas pela atual gestão do
sindicato. Até o início do ano, em todas as negociações, a prefeitura dizia
que ou não tinha caixa; ou não tinha limite orçamentário para repor os
37%.

Enquete

O que você está achando desta
gestão do Sindserv?
Odair Marcondes
“Essa nova gestão está trabalhando.
A gestão anterior manteve tudo
estacionado, mas agora estamos
conseguindo ver uma luz no fim do
túnel. No meu ponto de vista está muito
boa a atuação da diretoria.”

“O dia que eu peguei a escritura na mão, meu coração quase
explodiu de alegria e emoção”, relembra o servidor Angelo
Caires ao contar a sensação de ter conseguido da prefeitura de
Alvorada do Sul a doação de uma área de 6 mil metros quadrados,
às margens da represa Capivara, para ser a sede campestre do
Sindserv.
O espaço privilegiado tem três churrasqueiras, um salão de
festas, duas piscinas – adulto e infantil - uma grande área de
gramados e fica pertinho da cidade, cerca de 500 metros.
Ângelo Caires conta que foram dois anos de muito trabalho,
negociação com a prefeitura de Alvorada, com os vereadores,
até ver o sonho realizado. “Fiquei sabendo da possibilidade de
a prefeitura fazer uma doação. Então, me aproximei de algumas
pessoas, fiz amizades e mostrei como seria também importante
para eles levar este público aqui de Londrina para lá. Seria
vantajoso para os dois lados”, disse Caires.
É mais uma vitória de uma pessoa que está habituada a ajudar
os outros. Caires ingressou na prefeitura de Londrina como
enfermeiro em 1977. No mesmo ano casou com dona Iolanda
Panachi Caires. “Eu casei bem, só não sei se ela fez um bom
negócio casando comigo”, brinca ele. Do relacionamento
nasceram dois filhos – um advogado e a filha que está estudando
Design.
Caires, é diretor suplente do Sindserv e foi homenageado pelo
Sindicato na festa do Show de Prêmios. A chácara foi batizada
como “Sede Campestre Ângelo Caires”.
“O nosso amigo Angelo Caires mostra como é importante se
doar pelas pessoas. Quando ele veio a primeira vez falar sobre
esta área em Alvorada do Sul, confesso que nem mesmo eu
acreditei que haveria a possibilidade de conseguirmos. Mas
ele não desistiu. Foi em frente e hoje esta chácara em Alvorada
representa, além de um espaço de lazer e descanso para todas
as famílias de servidores, perto de R$ 1milhão em patrimônio
para o Sindserv, ou seja, para todos nós. É por isto que nada mais
justo que este espaço tenha o nome dele, Angelo Caires”, disse o
presidente do Sindserv, Marcelo Urbaneja.
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O Sindserv não desistiu, manteve as negociações abertas e a
categoria informada, levando todas as propostas e discussões aos
servidores. “Mostramos que os servidores estavam determinados
e abertos à negociação, mas não iam abrir mão dos seus direitos”,
afirma o diretor financeiro Éder Pimenta.Esta determinação,
diz, levou os servidores para o plenário da Câmara Municipal
fortalecendo o Sindserv nas negociações com os vereadores e
com a administração. Resultado: novos projetos foram aprovados,
estendendo a reposição de parte das perdas para a maioria dos
servidores. Os projetos aprovados garantiram uma reposição de
no mínimo 17%. Muitos, somando as últimas reposições a abonos
anteriores, recuperaram os 37%. Mas para boa parte dos servidores
ainda faltam até 20% para zerar as perdas.
A incorporação do Produt ao salário dos professores foi outra
conquista importantíssima. Além de ser um benefício com data
marcada para acabar e que, por isto exigia constante pressão e
negociação para ser mantido; garantir o seu recebimento acabou
se tornando um desafio que acrescentava mais estresse e angústia
à vida dos professores. Antes, com qualquer falta, mesmo que
justificada, o professor corria o risco de perder o benefício. Era
comum professores trabalharem mesmo estando doentes para
obter o benefício. A incorporação do Produt garantiu o fim das
medidas punitivas, dando tranquilidade ao professor.

Maldessulei Correia
“Até o momento está muito bom. O
Urbaneja tem feito a sua parte e espero
que continue assim. Mas precisamos
melhorar ainda mais. A atuação da diretoria
está sendo muito positiva e espero que isso
caminhe sempre de forma positiva.”

André Vanderlei Lopes
“A nova diretoria está batalhando
pelos nossos interesses. O Urbaneja
voltou e voltou com tudo. Ele tem
feitos boas ações e espero que
continue assim.”

Simone Natalina
“Estou gostando muito dessa nova
fase. Eles estão atuando dentro das
necessidades do servidor. Depois de
8 anos eles estão atingindo aquilo
que nós necessitamos.”

Nivaldo Castellano
“No geral essa nova gestão está lutando para
valer pelo servidor e isso é muito bom. A
nossa situação tem melhorado e isso é algo
muito positivo. Realmente, está sendo feito
um ótimo trabalho.”

Refrescando a memória
A gente acostuma rápido com as coisas boas,
não é? Talvez por isto muitas pessoas não
tenham percebido que a reposição anual
da inflação é uma conquista importante e
que também merece ser comemorada. Sim,
porque ela também é resultado do trabalho do
Sindserv e da confiança dos servidores na atual
administração do Sindicato.
Para quem não lembra, as perdas de 37%
foram acumuladas na gestão anterior do
Sindicato. “Eles assumiram uma postura
muito compreensiva aceitando tudo o que a
prefeitura queria. Aí deu no que deu: 8 anos
sem reposição e o Nedson achando que podia
dobrar a gente”, analisa Éder Pimenta. A atual

diretoria, conta, assumiu exigindo transparência da administração; deixando claro que
estava disposta e aberta a negociações sempre
que a prefeitura respeitasse os direitos dos
servidores.
Marcelo Urbaneja, presidente do Sindserv,
relembra a greve realizada durante o governo
Nedson. “Aquela greve foi necessária. Foi lá
que começamos a plantar o que estamos colhendo hoje. Mostramos a nossa força. Antes
dela, os dirigentes que estavam no Sindicato
tinham colocado todas as nossas perdas dentro
de um saco e jogado fora; não trabalharam
e não lutaram para que recuperássemos as
perdas. Quando nossa diretoria assumiu,

tínhamos certeza de que, com união e luta,
conseguiríamos resgatar as perdas salariais.
E é o que está acontecendo agora. Juntos,
ganhamos muitas batalhas, mas temos muitas
ainda pela frente”, resumiu.
Mas não foi só isso, com o trabalho desenvolvido
pelo Sindicato junto a esta administração, os
servidores passaram a ser mais respeitados.
Agora é continuar articulados e unidos. O
Sindserv já está organizando a pauta de
reivindicações para o próximo ano e a proposta
é avançar muito mais.
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Dia do Servidor
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