LDO, nossa oportunidade de
garantir avanços

O projeto de lei que determina as diretrizes orçamentárias de Londrina
para 2013, dizendo quanto
e como a prefeitura deverá empregar o dinheiro
público, está na Câmara
de Vereadores. Agora
começa a fase em que os
vereadores
apresentam
as emendas e o SINDSERV
quer ver os recursos para o
pagamento anual da inflação, promoções e reposição
das perdas salariais que ainda faltam cerca de 20%, garantidos.
Para que isto aconteça é preciso que os vereadores
apresentem emendas incluindo os recursos no orçamento do ano que vem. “Estamos trabalhando para
que os vereadores apresentem as emendas que repõen
as perdas dos grupos que ainda não zeraram os 37%
de perdas acumuladas. E esta é a melhor forma de garantir estes recursos, independente de quem vai estar à
frente da próxima administração”, afirma o presidente
do SINDSERV Marcelo Urbaneja.
Ele explica que o sindicato está empenhado no convencimento dos vereadores desde o início do ano. O nosso
trabalho não para, diz Urbaneja, acrescentando que a
entidade atua em várias frentes ao mesmo tempo, sem
perder de vista a luta pelo zeramento das perdas.
“Ninguém acreditava mais que podíamos conseguir
a reposição. Mostramos que com trabalho, luta e persistência a gente pode sim. Conquistamos 17,5% para
todos e garantimos avanços importantes. Muitos tiveram suas perdas zeradas, mas ainda faltam 20% para
pelo menos 3 mil servidores”, ressalta.

Apenas sete vereadores participaram da audiência
pública para discutir a LDO. Entidades e comunidade também não apareceram. Mas o SINDSERV
estava lá e vai acompanhar tudo de perto.

Só a participação dos
servidores pode garantir as
conquistas
A negociação com os vereadores para apoiar e apresentar as emendas está costurada, mas Marcelo Urbaneja
alerta que a sua aprovação vai depender da participação
dos servidores e de mobilização. “Mais uma vez vamos
ter de ir à Câmara e lotar o plenário quantas vezes forem
necessárias. A força do SINDSERV é a união de todos os
servidores”, reforça.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi encaminhada
no dia 17 de maio, e precisa ser aprovada até o dia 12 de
julho, antes do início do recesso parlamentar. É ela que
traça as metas gerais para a elaboração e a execução do
Orçamento, que tem de ser apresentado no Legislativo
até o início do mês de agosto. A projeção do orçamento
para 2013 é de R$ 1,2 bilhão.
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Editorial

Toda luta tem que ser pensada e planejada
porque a escolha da estratégia depende
de muitas variantes e o SINDSERV, Gestão
para Todos, leva muito a sério este trabalho.
Negociar, dialogar e atuar no convencimento,
“nos bastidores”, articulando os avanços
e melhorias necessários fez e faz parte
da estratégia escolhida pelo Sindicato
durante esta administração. E é com ela
que temos garantido conquistas, algumas
até consideradas perdidas pela maioria.
Toda estratégia tem prós e contras.
No processo de negociação é preciso
confiar,
mesmo
desconfiando,
na
capacidade da administração em se
comprometer e cumprir o que é acordado.
Mas nem sempre isto acontece. No
caso do projeto que concede 19% de
reajuste para a saúde, beneficiando
os técnicos de saúde, estávamos
convencidos de que a administração
honraria os compromissos assumidos
com o SINDSERV. Fizemos nossa parte
alertando sobre os prazos e pressionando
em busca de agilidade, mas acabamos
enganados junto com toda a categoria.

Mas ainda estamos na frente, ainda
podemos ganhar mais esta etapa.
Já
conseguimos o compromisso de alguns
vereadores para que incluam emenda na
LDO para 2013, prevendo recursos para a
reposição das perdas salariais de todos os
servidores que não tiveram suas perdas
zeradas. Assim ficam contemplados os
técnicos em saúde e vários outros servidores
que ainda têm a receber em torno de 20%.
Dialogar e trabalhar no convencimento
dos que administram e fazem as leis não
significa comprometimento nem alianças.
O SINDSERV desenvolve um trabalho sério
e independente, voltado unicamente em
favor dos servidores municipais. Durante
toda esta gestão atuamos continuamente,
apresentando e defendendo propostas
que resultaram em projetos de lei e
melhorias para a categoria. Tudo sem
estabelecer nenhum tipo de vínculo.
Avançamos muito, mas temos consciência
de que há muito ainda para ser conquistado.
O trabalho de um Sindicato comprometido
com sua categoria é continuo, não termina.

Alteração no PCCS aumenta demanda
por cursos de pós-graduação

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

Atuação do SINDSERV foi vital para que
projeto recebesse parecer favorável
Finalmente o projeto de Lei 139/2012,
que altera o PCCS dos Servidores (geral) garantindo uma série de ganhos
para a categoria, está para entrar em
votação. No PCCS geral estão previstos,
entre outros avanços, novas regras para
a progressão na carreira, incluindo mudanças favoráveis na pontuação e prazos melhores.
Protocolado na Câmara
no começo de abril, o projeto estava em tramitação
no Legislativo, dependendo do parecer técnico
das comissões de Justiça,
Legislação e Redação. Foi
o SINDSERV, através do
seu presidente Marcelo Urbaneja, que ajudou a desatar os nós junto a estas
comissões, provando que
não havia impedimento
para o parecer favorável.
Expediente:
		

“Desde que o projeto entrou na Câmara estamos trabalhando e pressionando para que sua aprovação ocorra
o mais rápido possível. Mas a lei exige
que todos os trâmites sejam cumpridos
e isto demanda tempo”, argumenta.
O parecer favorável das Comissões de

Justiça, Legislação e Redação foi a fase
mais complexa. Mesmo assim Urbaneja
se adiantou e já se reuniu com as equipes técnicas das Comissões de Trabalho, Administração e Serviços Públicos
e de Finanças e Orçamento. O procedimento, esclarece, vem no sentido de
colocar o SINDSERV à disposição das equipes para
ajudar com informações
e pareceres profissionais,
dando mais segurança
para as equipes técnicas
e agilizando a tramitação.
A expectativa de Urbaneja
é ver o PCCS Geral aprovado até meados de junho.

Marcelo Urbaneja
pede agilidade aos
vereadores
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Com as novas alterações aprovadas para
o PCCS da educação, os
servidores municipais
de todos os setores viram a possiblidade de
avanço em suas funções. Com as novas diretrizes aprovadas, os
cursos de Pós-graduação tornaram-se a alternativa mais viável para alavancar
o servidor a uma futura promoção.
Com o objetivo de ajudar os servidores a alcançarem suas metas, o SINDSERV ampliou sua parceria no campo
educacional e implantou novos cursos de especialização. Cursos estes
com valores bem abaixo dos praticados nas instituições de Londrina.
Segundo o presidente do Sindserv,
Marcelo Urbaneja, “a parceria com a
Cuidare – Excelência em Saúde, NSE
– Núcleo Superior de Educação e Fa-

SINDSERV adquiriu casa ao lado da
sede para criar centro de estudos.
A reforma já começou.
Abertura da aula inaugural dos
novos cursos conveniados pelo
SINDSERV
culdade Intesp, trouxe ainda mais
credibilidade a este serviço que oferecemos ao servidor. Novos cursos já
estão com as inscrições abertas e em
breve aumentaremos ainda mais nossa gama de novidades, o mais importante é que os servidores aproveitem a
oportunidade que o aperfeiçoamento
profissional trará para a vida deles”.

Acesso mais fácil a
aperfeiçoamento
A servidora Pilar Nadir Alvares Soldorio, é enfermeira da rede há 13 anos
e aproveitou o convênio do SINDSERV
com as instituições de ensino para atualizar seu currículo. Ela acaba de concluir a pós em Psicopedagogia Hospitalar e já está matriculada para a
especialização em Auditoria em Saúde.
A necessidade em aprimorar seus
conhecimentos é o principal motivo para ela investir nos estudos.
“Já faz 23 anos que me formei e a
busca por conhecimento é muito importante tanto para minha
carreira como para minha vida.”
A enfermeira acrescenta que se não
fosse o convênio oferecido pelo
SINDSERV seria impossível arcar com

o custo dos cursos. As especializações
voltadas para a sua área são muito caras.
Ela comenta ainda que o ambiente de estudo é ótimo porque a
maior parte dos alunos dos cursos
promovidos pelo sindicato é de colegas de trabalho ou
alunos que vivenciam
a mesma realidade.

Enfermeira
Pilar Nadir Soldorio

Variedade de
Cursos
A professora Joselita Marques
Fritz, que atua há 27 pelo
município, já está matriculada
para a turma de especialização
em
Educação
Especial.
Ela conta que ficou sensibilizada
com uma aluna com limitações
motoras e resolveu se especializar
na área. “Vi a necessidade de
procurar um curso que me oriente
para que eu possa ensiná-la de
uma forma diferente”, explicou.
Para ela o novo PCCS da educação
veio melhorar muito o acesso
às melhorias na
carreira e
consequente aumento salarial. Ela
já fez as contas: já tem uma pósgraduação, o curso em Educação
Especial que vai fazer agora e
bastará mais um para conseguir
a pontuação necessária para sua
promoção. “Com
estes
cursos
do
sindicato,
com
valores
mais em conta,
conseguirei isso
em breve” confia
a
professora.
Professora Joselita
Marques Fritz

Cursos 2012
Graduação
- Tecnólogo em Gestão Pública.

Pós-Graduações na área da
Educação
- Educação Especial;
- Psicopedagogia Institucional e
Clínica;
- Gestão Educacional;

- Gestão Pública;
Pós-Graduações na área de Saúde
- Auditoria de Serviços da Saúde
(voltada para qualquer área).

Cursos Técnicos
- Serviços Gerais;
- Cuidador;
- Informática;

- Instrumentação Cirúrgica;
- Urgência e Emergência.

Palestras com certificados
reconhecidos pela NSE
Cursos de um dia
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Confraternização mensal reúne
aposentados
A reunião dos servidores aposentados
realizada no SINDSERV todo final de mês
é sempre muito concorrida. Na última
participaram mais de 90 servidores que
fazem questão de aproveitar o encontro
para reencontrar os amigos, colegas,
se divertir e ainda se manter atualizado
sobre o trabalho do Sindicato.
A confraternização faz parte do
programa do SINDSERV, Gestão
para Todos e tem o objetivo de
promover a integração dos servidores
e a troca de experiências positivas.
No caso dos aposentados, o sorteio
de brindes é sempre o ponto alto
do encontro e ajuda a integrar os
participantes. Aplausos e brincadeiras
com os sorteados faz parte da alegria que
eles compartilham em todas as reuniões.
Beatriz da Silva Xavier, auxiliar de
enfermagem aposentada, teve sorte
e levou uma garrafa de vinho para
casa. “É muito divertido encontrar
os amigos, rir e brincar e, quando a
sorte ajuda, ainda levar um brinde
para casa”, disse, acrescentando
que sempre participa do encontro.
Antonio Aparecido Aguiar, de 77 anos,

zelador aposentado, estava tão ansioso
para também ser contemplado com
um “presente” que chegou a entender
o número errado e deu alarme falso.
Foi brindado com muitas brincadeiras,
mas logo depois a sorte sorriu
para ele e ganhou um dos brindes
mais cobiçados: um jogo de pratos.
Guiomar Pereira da Silva, 68 anos,

zeladora
da
biblioteca
pública
aposentada, conta que sempre
vem para a confraternização. “Uma
vez ganhei quatro prêmios em um
só dia”, disse orgulhosa da sorte.
A reunião dos servidores aposentados é
sempre um momento alegre. Por isso é
comum eles se fazerem acompanhar dos
netos adolescentes. Após o sorteio dos

Aposentados acompanham com
atenção o sorteio dos números .

SINDSERV e MedPrev simplificam
agendamento de consultas
Agendar consultas está mais fácil para
o servidor associado que faz uso da
MedPrev, um serviço prestado através de
uma parceria entre a empresa de saúde
e o SINDSERV. Buscando melhorar cada
vez mais o atendimento aos servidores,
o Sindicato e a MedPrev desenvolveram
um sistema mais moderno e
menos burocrático, agilizando e
facilitando a vida dos associados
na hora de marcar as consultas.
O diretor do SINDSERV, Marcos Ratto,
conta que antes o servidor precisava
percorrer um caminho muito demorado

entre pegar uma guia no sindicato
e ir até a sede da MedPrev, para só
então ser atendido. “Com o novo
processo encurtamos caminho. Agora
o servidor vem ao sindicato e daqui
mesmo já agendamos por telefone a
consulta com o especialista”, afirma.
O Diretor administrativo da MedPreve
unidade Londrina, Fabiano Donato,
mostrou-se empolgado com a nova
mudança: “Para nós os servidores
são clientes diferenciados. Com essa
parceria com o sindicato tudo fica
mais fácil e rápido, uma vez que ele,

Secretaria de Ação Social: um serviço
que oferece apoio ao servidor

o servidor, já sai do Sindicato com sua
consulta agendada”, disse Donato.
O diretor da MedPrev acrescentou que
o convênio através do SINDSERV está
ainda melhor. Além dos serviços que
já são prestados, a empresa passou
a oferecer Cirurgias Plásticas com
descontos de até 20% e tratamento
odontológico com 20% de desconto
nos procedimentos “básicos”. Outro
ganho é a parceria com o hospital
Cristo Rei, com a realização de
cirurgias de baixa complexidade
e
parcelamento
facilitado.

Uma das secretarias que compõem o SINDSERV
é a de Ação Social. Ela desenvolve um trabalho
muito importante junto aos servidores com
dificuldades
socioeconômicas.
Coordenada
pelo diretor Marco Modesto
há três anos, a
secretaria desenvolve várias atividades, entre elas
uma parceria com a medicina do trabalho, que
visa o atendimeto de servidores com problemas
de doenças ocupacionais e psicossomáticas.
De todos os trabalhos realizados pela se-cretaria,
o que tem mais procura é o transporte de
servidores com comprometimento motor para os
atendimentos clínicos. Um motorista capacitado
transporta os pacientes, e hoje o serviço responde
por, em média, 35 atendimentos por semana.
“A procura é grande, mas somente aqueles que
não têm condições de locomoção por algum motivo
de doença são atendidos.” Modesto explica que
primeiro é feita uma triagem para constatar a real
necessidade do serviço e que todos os atendimentos
são feitos com o apoio da família dos servidores.
A secretaria de Ação Social do SINDSERV conta
com recursos próprios. A taxa de serviço do
convênio com o cartão COOPERCRED (1%), por
exemplo é toda destinada para a Ação Social.
Assim, além de facilitar a vida e oferecer serviços
a custos menores que os de mercado, as parcerias e
convênios do SINDSERV resultam em uma arrecadação
que é revertida em benefício dos próprios servidores.
“Ao utilizar os convênios do SINDSERV, o servidor está
ajudando também os colegas que, por algum motivo,
estão passando por dificuldades. Tudo que é gerado
pelos convênios é reinvestido no atendimento
dos associados“, reforça Modesto. A intenção é
ampliar cada vez mais a gama de atendimentos
aos servidores, mas para isso é preciso aumentar a
captação de recursos que hoje ainda é pequena.

Liminar suspende
aumento do
Coren-PR
O Juiz Federal Decio José da Silva concedeu liminar favorável
aos servidores da saúde considerando ser ilegal o aumento
cobrado pelo Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR. O
advogado do SINDSERV, Carlos Frederico Reis, responsável pela
ação, explicou que com a decisão quem ainda não recolheu a
taxa pode fazê-lo nos valores anteriores, ou seja, sem aumento.
Embora o Coren possa recorrer, o advogado acredita que
dificilmente a categoria vá perder esta ação. A decisão do juiz
ao conceder a liminar foi baseada na ilegalidade da cobrança
do aumento este ano. No entanto, ressalta que nada se pode
fazer com relação ao valor do aumento que mesmo sendo
excessivo não seria ilegal, desde que apresentado através de lei
específica e cobrado no ano seguinte ao da promulgação da lei.
Ele lembra que a ação pede ainda a ilegalidade do aumento
e que uma vez ganha, prevê a devolução do excedente
pago por aqueles que recolheram o tributo com o
aumento. “Os servidores que já pagaram terão a devolução
da diferença assim que a ação for ganha”, informou.
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1° Torneio de Futebol Society
SINDSERV-LD

Leve sua família para as Mais Belas Praias do Sul e Nordeste
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande Do Sul e Porto Seguro.

convênio

Você servidor público

poderá utilizar apartamentos
mobiliados com:
Tv, garagem, ventilador,
ar-condicionado,
sacada com churrasqueira e
cozinha completa.

Baixa Temporada
R$ 12,50 p/p
Alta Temporada
à partir de

R$ 20,00 p/p

Ligue e Agende
seu Horário
Djalma Pontes
Gerente Regional

(43) 8438-9060 / 9637-3369

www.praiastur.com.br

Manhã de domingo bonita, céu azul , gramado verde
e muita disposição para ganhar o campeonato de
futebol promovido pelo SINDSERV no dia 14 de Abril.
Ao todo 6 times representando vários locais de trabalho
participaram do 1º Torneio de Futebol Society SINDSERVLD. Acesf, Marcenaria, CMTU, Toca e Pavillon e até um
time do SINDSERV disputaram os troféus reunindo mais
de 150 pessoas entre “atletas” e torcedores.
Juventude e experiência se encontraram em campo e
brigaram pela primeira colocação. Mas o time Pavillon
acabou levando o troféu de primeiro lugar. A Toca deu
trabalho; o time estava bem equilibrado e jogando
afinado e não perdeu nenhum jogo e ficou com o
prêmio de vice-campeão.
“Não adianta, futebol é mesmo uma caixinha de
surpresas”, brincou Luiz Bispo da Silva, do time da
Toca, repetindo a “máxima” dos boleiros de carteirinha.
Aposentado do trabalho, com 20 anos de prefeitura,
Silva diz que nem pensa em se aposentar do futebol.
Para ele o esporte consolida as amizades, fortalece o
relacionamento entre colegas de trabalho, é bom para a
saúde e ainda acaba com o estresse.
“ Não foi surpresa não. Competência “, garante Paraná,
51 anos, 20 anos só de prefeitura. O comentário brincalhão teve um bom motivo; ele é um dos jogadores
do Pavillon, que levou a taça de primeiro lugar.
Pouco depois Paraná admitiu que o time foi formado
especialmente para o campeonato do sindicato e os
jogadores nunca tinham jogado juntos.“ Deu certo em
campo e todo mundo jogou bem afinado”, comemorou.

O time do Pavillon levou também o troféu de artilheiro
e o de goleiro menos vazado. Luiz Guilherme, 23 anos,
fez bonito e marcou 5 gols. Ele entrou na prefeitura
há 6 meses e conta que foi uma conquista muito
batalhada. “A primeira coisa que fiz foi me associar
ao sindicato. Acho importante”, comentou. Ele teve de
dividir o prêmio com Walter Lino, do time da Toca, que
também marcou 5 gols.
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Marcio Abelha, do Pavillon,
foi o goleiro menos vazado.

Time do SINDSERV LD - 4º colocado
Marcio Abelha “quase” perdeu o troféu
para Eder Pimenta , goleiro do time do
SINDSERV, pelo menos na brincadeira entre os times
concorrentes. O time do Sindicato foi o 50 colocado, mas
surpreendeu. Eder Pimenta fez 4 defesas que arrancaram
aplausos dos colegas e mesmo quem não dava nada para
o perfil atlético de Marcos Modesto teve de admitir que ele
correu, e muito, nas partidas.

Repondo as energias
com vitamina C
O SINDSERV LD organizou um churrasco para os
participantes. Depois do jogo e da entrega dos
prêmios, os participantes puderam
confraternizar junto com os familiares.
O dia teve até campeonato de Truco.

