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Nova Lei regulamenta aposentadorias
e pensões dos servidores
Mais uma boa notícia para os servidores que aguardam o benefício da aposentadoria com uma remuneração mais condizente
com sua realidade. Foi aprovada no dia 13 de junho a Lei nº
11.627/2012 que revoga os dispositivos das Leis nº 9.337/2004,
11.315/2011 e 11.317/2011, contemplando a aposentadoria dos
servidores conforme prevê a Constituição Federal.
Até agora, inclusive de acordo com as leis aprovadas em 2011,
as gratificações, como a dos servidores do magistério e outras alterações em tabelas salariais, somente poderiam ter seus valores
integrais incorporados após cinco anos de contribuição. Valia a
proporcionalidade, o que fazia com que os servidores que se aposentassem tivessem seus vencimentos reduzidos.

O D O N T O L O G I A

Antes desta nova lei, a forma de cálculo das aposentadorias e
pensões dos servidores públicos do município contrariava o art.
6º da Emenda Constitucional 41/03 e a Emenda Constitucional nº
47/05.
Segundo a Diretora de Previdência da CAAPSML, Andrea Calefi
Berthe Tristão, “com a revogação dos dispositivos das leis 11.315
e 11.317/11, os servidores terão direito ao benefício da aposentadoria com base na última remuneração, se cumprirem os requisitos das regras de aposentadoria transitórias previstos no art. 6º da
EC nº 41/03 e a regra constante na EC nº 47/05”, explicou Andrea.
Ela também adiantou que a CAAPSML vai fazer uma revisão nos
benefícios dos servidores que se aposentaram no período entre a
vigência das leis, em dezembro de 2011, até a sanção da nova lei.
Para Marcelo Urbaneja, presidente do SINDSERV, a revogação
destes artigos foi uma vitória para toda a categoria. “Agora os
servidores vão poder se aposentar com mais tranquilidade, sem
perder a qualidade de vida que tinham enquanto estavam trabalhando”, afirma.
Urbaneja frisou que a conquista da correção da forma de avaliação do benefício, bem como uma série de avanços que os
servidores municipais têm adquirido nos últimos tempos “é resultado do trabalho realizado pelo SINDSERV, com o apoio dos
servidores”,finalizou.

“Cuide do seu sorriso e você
será muito mais feliz!”

SINDSERV quer que candidatos assumam
compromisso com os servidores
O quadro eleitoral para a prefeitura de Londrina
já está definido. Os partidos já apresentaram seus
candidatos e a campanha pelos votos começou. A
escolha do candidato é um direito inalienável, mas
independente da preferência de cada um, este é um
momento importante para toda a categoria. É hora
de conhecer as propostas de cada candidato para a
gestão dos servidores, além da sua plataforma
política para a cidade.
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SINDSERV aposta na valorização
dos servidores oferecendo mais cursos

Editorial
Somos mais de 10 mil servidores; mais de 10
mil cidadãos e votos diretos e mais de 20 mil
indiretos- familiares e amigos. Não há por que
negar a força que os servidores municipais
têm enquanto eleitores e participantes de
qualquer administração que a cidade venha a
eleger. Organizada, nossa categoria pode sim
eleger vereadores e um prefeito que, além de
administrar com transparência e ética, também estejam comprometidos com a valorização dos servidores.
Por isto o SINDSERV vai convidar os candidatos a prefeito para participar de encontros
com a categoria e apresentar suas propostas.
Temos várias reivindicações como a reposição
das perdas salariais acumuladas – cerca de
20%, aumento real do auxílio alimentação e

o pagamento da inflação anual, entre outras.
Precisamos de um prefeito que mantenha o
canal de negociação aberto e que reconheça a
importância dos servidores e a necessidade de
investir na melhoria das condições de trabalho.
Com os candidatos já iniciando suas campanhas, este é o momento certo para cobrar
que eles assumam o compromisso de atender
nossa pauta de reivindicações. Vamos ouvir
suas plataformas de trabalho, o que preten dem para a cidade e para os servidores. Só
assim poderemos avaliar e escolher o melhor
candidato.
As datas das reuniões vão depender da disponibilidade dos candidatos e o SINDSERV vai
avisar com antecedência para que todos possam participar.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

SINDSERV foi à Câmara
em defesa dos servidores
“A interpretação dada pela imprensa aos números fornecidos pela administração foi, no mínimo, injusta e as conclusões da análise foram
irreais e preconceituosas”, afirmou aos vereadores o presidente do
SINDSERV, Marcelo Urbaneja, durante sessão da Câmara. O índice de
faltas e atestados médicos dos servidores , segundo estudo do Sindicato, chega a ser menor que o da iniciativa privada.
Urbaneja foi ao Legislativo e provou aos vereadores, através de
números e exemplos, que além de trabalhar demais, os servidores de
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Londrina ainda vivem suas rotinas de trabalho em ambiente precário
e sucateado. Ele lembrou que Londrina tem menos servidores por habitante do que cidades com o mesmo porte, como Maringá e Joinville
e que é de conhecimento público que há bem menos servidores do
que o necessário para atender nossa população, principalmente nas
áreas de educação e saúde.
Joinville, por exemplo, tem 512.288 habitantes e 11.210 servidores.
Maringá conta com 8.533 servidores para atender uma população de
357.077 habitantes. Enquanto Londrina, com 506.701 habitantes tem
apenas 8.000 servidores.
A realidade dos nossos servidores, reforçou Urbaneja, é bem diferente
daquela que a atual administração fez parecer. Ele citou o fato de que
pelo menos 400 professores trabalham em regime de carga suplementar. Este sistema, analisa, permite que 3.200 professores façam o
trabalho de 3.600. Situação que se repete em quase toda a prefeitura.
“Qualquer profissional de recursos humanos pode confirmar que os
funcionários são o maior patrimônio da empresa. As últimas administrações têm seguido o caminho oposto, impondo arrocho salarial,
sobrecarga e falta de condições de trabalho “, afirmou.
Para Urbaneja os números apresentados pela administração são importantes. “São um alerta”, disse. Eles mostram claramente que os servidores estão mesmo ficando doentes e que é preciso tomar medidas
urgentes e investir na melhoria dos ambientes de trabalho e em formas de valorização.

Errata: Na última edição deste jornal, o Expediente foi publicado com um erro. O diretor Éder Pimenta ocupa o cargo de
Secretário de Cultura do SINDSERV.
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O SINDSERV está ampliando a gama de cursos voltados para os servidores que buscam,
além do aperfeiçoamento, atingir a pontuação
necessária para conquistar a promoção. “É importante que os servidores fiquem atentos às
novas oportunidades que estamos criando”,
alerta o diretor do SINDSERV, Marcos Ratto.
Ele lembra que, da mesma forma que os profissionais da educação terão a oportunidade
com o novo PCCS, os servidores das outras
áreas também poderão ter o benefício de elevação de suas funções dentro da administração municipal. Segundo o diretor do SINDSERV, Marcos Ratto, com o novo PCCS , “todos
os servidores terão a possibilidade de conseguir suas promoções em virtude da pontuação
adquirida por meio de cursos realizados ao
longo de sua vida profissional” .
Investir na qualificação dos servidores tem
sido uma das prioridades da atual gestão do
SINDSERV. Até hoje já foram concluídos 11
cursos de pós-graduação realizados através de
Sindicato e recentemente tiveram início mais
quatro, todos com o respaldo das parcerias entre o NSE – Núcleo Superior de Educação, UCP
- Universidade do Centro do Paraná e Faculdade Intesp.

Para o mês de agosto o sindicato vai ofertar
mais três especializações na área de Gestão
Pública, sendo: MBA em Gestão Pública com
habilitação em Gestão de Pessoas, MBA em
Gestão Pública com habilitação em Políticas
Sociais e MBA em Gestão pública com habilitação em Logística. Os três cursos têm uma
carga horária de 420h. A taxa de matrícula é
de R$ 70,00 e mensalidades de R$ 150,00.
Para os servidores que ainda não possuem
graduação, ou querem acrescentar mais uma
no curriculo, foi fechada uma parceria com o
Instituto Federal do Paraná – IFPR, para o curso
de Tecnólogo em Gestão Publica.
Para isso o sindicato já iniciou as obras na casa

ao lado da sede que abrigará um novo espaço voltado para a capacitação dos servidores.
“Devido ao grande sucesso dos cursos que
oferecemos ao longo destes anos, a demanda
cresceu e vimos a necesidade de ampliar nosso espaço para estudos com a compra da casa
ao lado da sede. Estamos fazendo a reforma
do espaço e em breve teremos mais dois auditórios “, reforça Ratto.
O espaço vai abrigar cursos técnicos que vão
atender a todas as áreas do funcionalismo público, através de parceria com o NSE. Ampliando a oferta destes cursos, beneficiamos os
servidores que não possuem graduação.
,

Quem quiser mais
informações sobre os
cursos oferecidos pelo
SINDSERV, pode entrar
em contato com o
Sindicato pelo
telefone 3342-1157.

Pós-graduação na
área de saúde
O curso de pós-graduação em Urgência e Emergência Hospitalar tem
o objetivo de capacitar os profissionais a atuarem com abordagem
humanizada no atendimento de pacientes/clientes em Urgência e
Emergência Pré e Intra-Hospitalar e contribuir na redução de mortalidade por causas urgentes.
Já o curso de ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia pelo
HUTEC, foi desenvolvido pela American Heart Association, para preparar equipes multidisciplinares para o atendimento de emergências
cardiorrespiratórias. Ambos são direcionados para Enfermeiros (as),
graduandos do último ano de Enfermagem, Medicina, Fisioterapia,
Farmácia e áreas afins.
A duração do curso é de 360 horas/aula - 15 (quinze) meses presenciais.
Atividades complementares que os docentes solicitarem estão inclusas
na carga horária. A matrícula é de R$ 80,00 e a mensalidade é de R$
210,00 (Duzentos e dez reais) para os servidores. Os não servidores pagam 17 parcelas de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). O valor inclui o
curso ACLS pelo HU TEC.
Para se inscrever é preciso apresentar uma fotocópia autenticada do
certificado de conclusão do curso e/ou diploma de graduação, fotocópia simples de comprovante de residência, fotocópia simples da cédula
de identidade, CPF, 2 fotos 3x4 – recentes.
Mais informações no SINDSERV, na Rua Bélgica, 821 – Jardim Igapó
fone 3342-1157, E-mail: sindserv@sindserv-ld.com.br

Leis criam
vagas na saúde
No último dia 13 de junho dois projetos que criam novas vagas em
regime de PCCS foram aprovados e se tornaram lei. As vagas abertas
são para atender a demanda das novas unidades do UPA e das UBS’s
do município.
O primeiro é o Projeto nº 167/2012 – sancionado como Lei nº 11.628,
que criou um novo cargo: o de Promotor Plantonista de Saúde Pública
e oito vagas para médicos ortopedistas.
O segundo projeto é o de número 168/2012, sancionado como Lei nº
11.629, que também visa suprir a necessidade de profissionais para a
UPA e UBS’s do município, com a criação de mais 279 vagas em diferentes cargos: Técnico em Gestão Pública, Gestor Social, Técnico em
Saúde Pública, Promotor Plantonista de Saúde Pública e Promotor de
Saúde Pública.
Para o Presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja, a criação destas
novas vagas trazem benefícios não só para a população, mas também para os servidores da saúde. “Com o aumento de profissionais
na saúde, atendendo nas UBS’s e na UPA, a população será melhor
atendida e os servidores poderão trabalhar sem todo aquele desgaste
que a falta de profissionais provoca”, defende.
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Reposição das perdas: a luta continua

Quadro Quantitativo de Cargos Efetivos
Cargo

Classe

Título

Vagas

Título

Agente de Gestão Pública

836

A

Limite de
Vagas*

B

-

C

-

D

-

Agente de Gestão Pública - Transitório

456

ÚNICA

Técnico de Gestão Pública

1.040

A
B

70%

C

30%

Técnico de Contabilidade e Finanças - Transitório

1

ÚNICA

-

Técnico de Contabilidade - Transitório

1

ÚNICA

-

Professor

3.015

A
B

-

Professor de Educação Indígena

10

ÚNICA

-

Professor de Educação Infantil

460

A

-

B

-

Professor Assistente em Educação Infantil Transitório

8

ÚNICA

-

Técnico de Saúde Pública

1.001

A

-

B

30%

17% de REPOSIÇÃO SALARIAL
Lei nº 11.301/2012 (7,12%) e Lei nº 11.316/2011
(10%)

6.828

ART passou de 25% para 70% Lei nº 11.314/2011 7,12%
DE REPOSIÇÃO SALARIAL Lei nº 11.301/2011

Gestor Cultural

30

ÚNICA

-

Gestor de Comunicação

9

ÚNICA

-

Gestor de Comunicação - Transitório

1

ÚNICA

-

ÚNICA

-

ART passou de 25% para 70% , com exceção da
Assistente Social, que já recebia 70% Lei nº 11.314/2011

ÚNICA

-

Reposição de 7,12% (A ART já era de 70%) Lei nº 11.301/2011
Os médicos incorporaram ART (25%) e alguns
incorporaram a GPDA (25%) Lei nº 11.313/2011 - Reposição de 3,5%
Lei n º 11.301/2011
Os demais (enfermeiros e outros)
tiveram aumento na ART, de 25%
para 70% - Lei nº 11.314/2011
7,12% de reposição salarial - Lei 11.301/2011

52

Apesar de todo empenho e trabalho do Sindicato, as emendas à LDO contemplando a
reposição de 19% para os agentes da saúde,
transitórios, técnicos de gestão e professores
tiveram que ser retiradas. Elas receberam parecer contrário da Procuradoria da Câmara que
alertou os vereadores sobre o risco de comprometer o período eleitoral, caso aprovassem as
emendas.
“A parte mais importante era provar que há re-

cursos para o pagamento das perdas salariais
- 20% restantes dos 37% do zeramento das perdas históricas. As emendas receberam parecer
favorável de todas as outras comissões. Conseguimos mostrar que há limite orçamentário”,
enfatiza o presidente do SINDSERV, Marcelo
Urbaneja, salientando que o próximo passo é
buscar junto aos candidatos a prefeito o compromisso de repor as perdas acumuladas.

Gestor Social

129

129
Gestor de Engenharia e Arquitetura

Marcelo Belinati (PP) e
Amauri Cardoso (PSDB)
apresentaram as emendas que
chegaram a ser aprovadas em
primeira votação.

49
49

Promotor de Saúde Pública

557

ÚNICA

-

Promotor de Saúde Pública - Transitório

2

ÚNICA

-

ÚNICA

-

Incorporou adicionais - 25% de ART e 25% de
GPDA - Lei 11.313/2011 + 3,5% de reposição
salarial - Lei 11.301/2011
AUMENTO SALARIAL DE 45%,
OS PROCURADORES INCORPORARAM O HONORÁRIO DE
SUCUMBÊNCIA - Lei n º 11.315/2011

559
Promotor Plantonista de Saúde Pública

162

162

Avanços não zeraram a perda salarial
para grande maioria dos servidores
Dos mais de 8 mil servidores apenas 183 ( carreira de estado) tiveram as
perdas salariais históricas (37%) zeradas. E embora tenhamos conquistado avanços importantes, a maioria dos servidores (6.828) ainda tem a
receber uma reposição de cerca de 20%, sendo que para um grupo ainda
faltam 30%.
Não tem justificativa aceitável para a atual administração não ter feito o
zeramento das perdas salariais. Dinheiro tinha. Na prestação de contas
do início do ano a prefeitura divulgou uma sobra de R$ 90 milhões do

orçamento de 2011; pelos cálculos do Sindicato, a reposição do total das
perdas custaria aproximadamente R$ 26 milhões. “Infelizmente o prefeito preferiu economizar com os salários devido aos servidores e investir
em projetos de último ano de mandato”, afirma Urbaneja.
Na tabela ao lado é possível ver claramente como ficou a reposição das
perdas salariais para toda a categoria.

Administrador

8

ÚNICA

-

Contador

26

ÚNICA

-

Economista

7

ÚNICA

-

Gestor de Planejamento - Transitório

0

ÚNICA

-

Auditor Interno

1

ÚNICA

-

Auditor Fiscal de Tributos

50

ÚNICA

-

Fiscal do Município

4

ÚNICA

-

Procurador do Município

28

ÚNICA

-

Analista de Sistemas

12

ÚNICA

-

Gestor de Planejamento

31

ÚNICA

-

Analista de Sistemas - Transitório

3

ÚNICA

-

Assistente Fazendário - Transitório

10

ÚNICA

-

Assistente de Auditoria Interna - Transitório

3

ÚNICA

-

183
TOTAL DE
CARGOS

7.962

TODOS TIVERAM 7,12% DE REPOSIÇÃO DE
PERDAS SALARIAIS - Lei nº 11.301/2011
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Saiba mais

OLTs de Junho
OLT da Saúde
Uma vez por mês
os representantes
dos locais de
trabalho se
reúnem no
sindicato.

OLT da Educação

Festa junina dos aposentados

Assédio moral
Essa forma de violência moral no trabalho é tão antiga quanto o
próprio trabalho, mas com a intensificação do mundo globalizado
o assédio moral tornou-se mais evidente nas relações trabalhistas, o
que acabou agravando e banalizando ainda mais o problema.
1. O que é Assédio Moral?
O assédio moral consiste na exposição do trabalhador a situações
humilhantes e constrangedoras, que ofendem sua dignidade ou integridade física, geralmente
repetitivas e de forma prolongada, durante o horário
de trabalho e no exercício
de suas funções. Embora
a justiça entenda que para
caracterizar o assédio moral são necessários vários
episódios, dependendo da
gravidade do fato, um único
ato também pode ser caracterizado como assédio
moral.

Aposentadoria
especial para os
servidores
O SINDSERV está no caminho de conquistar mais um direito para o
servidor de Londrina: a garantia da aposentadoria especial a partir
dos 25 anos de tempo de serviço para os servidores que exercem atividade perigosa ou insalubre.
A ação, um Mandado de Injunção, foi proposta no Supremo Tribunal
Federal (STF) pelo SINDSERV-LD contra o Presidente da República, o
Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado e o
Município de Londrina. Pede que seja declarada a omissão dos poderes na regulamentação da aposentadoria especial do servidor público.
O advogado do SINDSERV e professor de Direito Previdenciário na
UNOPAR, Paul Jürgen Kelter, explica que atualmente o servidor só
não tem direito à aposentadoria especial porque o governo não cumpriu sua obrigação de criar uma lei específica. “ A Constituição prevê
este direito”, explicou.
A ação foi julgada procedente, mas o município recorreu. “Confirmada a decisão, os servidores que provarem junto à CAAPSML que
exercem atividade perigosa ou insalubre pelo tempo determinado
pela lei 8213/1991, utilizada pelo setor privado, terão seu tempo até a
aposentadoria abreviado”, finalizou Paul.

O SINDSERV promoveu uma festa junina para os aposentados na chácara
Bélgica no dia 28 de junho. Cerca de 200 servidores participaram do evento
que, além das comidas típicas, teve dança e uma dupla sertaneja animando
a festa que durou das 14 até as 19:30.
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Qualidade, rapidez e valores acessíveis,
esse é o SINDSERV SAÚDE!
Um dos objetivos mais importantes do
SINDSERV tem sido proporcionar melhores
condições de vida para os servidores sindicalizados. Por isso o Sindicato trabalha no sentido de melhorar e aumentar constantemente
o número de novos parceiros e a oferta de
serviços voltados para o benefício de seus associados.
Desta visão surgiu o SINDSERV SAÚDE, um programa que conta com a participação de várias
empresas e consultórios médicos. Através de
convênios com o Sindicato, eles oferecem
atendimento nas mais variadas áreas, com
condições especiais e mais acessíveis.
O presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja,
explica que estes convênios são muito importantes para os servidores, uma vez que a maioria da categoria não tem condições de pagar
um plano de saúde. “Consolidamos uma rede
que inclui o atendimento de profissionais da
área médica e exames laboratoriais com valores abaixo do preço de mercado e, o mais
importante, com qualidade! Esse é o trabalho
de um sindicato ativo que, além de zelar pelos direitos trabalhistas da categoria, também
zela pelo bem-estar dela”, frisou Urbaneja.
Os benefícios de um atendimento rápido, com
qualidade e com valores mais acessíveis têm
atraido cada vez mais servidores para o
SINDSERV SAÚDE. A servidora Roseli Grana,
agente de fiscalização, é uma das usuárias do
serviço que elogia a importância da iniciativa.
Ela conta que quando precisou de um neuropediatra para sua filha conseguiu rapidamente
o atendimento.
Outra servidora que utilizou os serviços Med-

-Prev, foi Patrícia Aparecida Botelho, auxiliar
de odontologia, que recentemente passou a
integrar a grade de servidores do município.
“Fiquei sabendo dos convênios pelo jornal do
sindicato e aproveitei para fazer meus exames
admissionais. Foi muito rápido e até já fiz propaganda para meus colegas. O sindicato está
de parabéns”, disse. Ela acrescentou ainda que
o programa é uma ótima oportunidade para
quem não tem plano de saúde.
A professora Lucia Stankiewicz optou por
aderir ao plano de saúde da CLASSMED. Lúcia

aproveita para reforçar o pedido para que a
empresa amplie ainda mais o quadro de profissionais e serviços. “Quanto mais profissionais e
laboratórios conveniados a eles, melhor para
a gente que utiliza os serviços” , argumenta.
O motorista Lourival Rodrigues Marconde
também está satisfeito por ter feito convênio
com a CLASSMED através do SINDSERV Saúde.
Ele afirma que foi uma das melhores decisões
que tomou.
O SINDSERV SAÚDE ainda oferece uma ampla
rede de convênio com consultórios médicos,
hospitais e laboratórios. Para fazer o convênio
basta acessar o site do SINDSERV:
www.sindserv-ld.com.br.

“Estou muito satisfeito com o
atendimento que eu e minha família
temos recebido lá, antes dependíamos do SUS, mas uma consulta com
o clínico demorava muito, imagina
com um especialista! Hoje pago uma
pequena mensalidade que vale para
a família toda e conseguimos um
agendamento rápido para o que precisamos. O SINDSERV e a CLASSMED
estão de parabéns”, completou
Lourival Rodrigues Marconde.

“Precisava de uma consulta com o
especialista e como eu já sabia dos convênios
do SINDSERV, procurei a MedPrev e consegui
agendar a consulta em apenas dois dias, foi
muito rápido e pela metade do valor que eu já
havia pesquisado”, contou Roseli Grana (na
foto com a filha Pâmela).

SINDSERV E CLASSMED
uma parceria que deu certo
“É um plano muito bom, tenho assistência para toda minha família. Uma das
coisas que mais me agradam e que me
incentivou a indicá-la para outros colegas, foi que a CLASSMED aceita as pessoas sem impor condições, diferente de
muitos planos”, explicou Patrícia
Botelho (na foto com sua filha
Giovanna).

A CLASSMED foi uma das primeiras empresas
a aderirem ao projeto SINDSERV SAÚDE, oferecendo um plano de saúde a baixo custo e de
qualidade. Hoje a empresa atende mais de 500
famílias de servidores cadastrados.
“Nosso trabalho é dinâmico e procuramos
sempre oferecer um atendimento de qualidade para nossos clientes e com valores acessíveis a todos” , afirma Omar Salmen, diretor da
CLASSMED.
Com mensalidade a partir dos R$ 25,00, o
servidor e sua família podem usufruir das co-

modidades que a CLASSMED oferece, com
especialistas em todas as áreas da medicina,
atendimento odontológico, exames laboratoriais e de imagem e procedimentos estéticos,
além de convênios com hospitais, entre outros.
Outra facilidade para os servidores, é que os
custos são descontados em folha de pagamento, e os procedimentos médicos podem
ser parcelados, uma preocupação a menos
para a categoria.

