Servidores aprovam
gestão “SINDSERV para
todos” e elegem Chapa 1
Após dois dias de votação, a apuração dos votos
avançou madrugada adentro.
A chapa eleita venceu com ampla vantagem de votos. “Esse resultado
é fruto de um trabalho sério, de respeito e de luta pelo servidor, vamos
continuar trabalhando assim, sempre em busca de garantir os seus direitos
e melhores condições para o servidor”, disse Marcelo Urbaneja.
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Editorial
Amigo(a) Servidor(a),
O mês de setembro foi marcado por
um importante momento de nossa
democracia. Os servidores sindicalizados
participaram do processo eleitoral, que
teve como objetivo eleger a diretoria
executiva que irá administrar o SINDSERV
por mais quatro anos.
Após pouco mais de um mês de preparação,
com a eleição da comissão eleitoral, que
desenvolveu um ótimo trabalho, e dos
preparativos para que a eleição fosse
realizada, o dia 18 de setembro chegou! Ao
todo 30 urnas foram colocadas à disposição
para que todos os servidores aptos a votar
manifestassem seu voto por uma das três
chapas concorrentes.
Além dos serviços que necessitavam ser
contratados, também contamos com a

participação dos servidores voluntários
que doaram importantes horas de suas
vidas para trabalharem nesta eleição. Nosso
muito obrigado pela colaboração!
Por fim, na madrugada do dia 20, após uma
apuração que teve início por volta das 22h
do dia 19 e se estendeu até às 4h30 do
outro dia, os servidores optaram por dar
continuidade ao trabalho que a gestão
“SINDSERV para todos” vem realizando à
frente do SINDSERV.
Nosso muito obrigado a todos os
servidores que acreditam no trabalho
em prol do servidor. Vamos continuar
caminhando sempre com o objetivo de
que os direitos dos servidores públicos
municipais de Londrina sejam respeitados
em sua integralidade, pois o servidor é o
nosso maior patrimônio.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV
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Eleição do novo Sistema Diretivo do
SINDSERV
O Processo Eleitoral para eleger o novo Sistema Diretivo do SINDSERV,
aconteceu entre os dias 18 e 20 de setembro. Logo às 6h do dia 18,
um grande contingente de servidores, adeptos das três chapas, já se
aglomerava em frente da sede do SINDSERV para participarem de
alguma forma da disputa.
Assim que a Comissão Eleitoral, formada por representantes das
três chapas, presidida pelo servidor Roberto Pintor e acompanhada
pelos advogados das chapas concorrentes, conferiram as 30 urnas
que receberiam os votos dos servidores, uma a uma, as equipes de
mesários, composta por um integrante de cada chapa, receberam as
orientações e partiram com as urnas para os locais de trabalho. Deste
Apuração dos votos foi realizada na
Câmara de Vereadores

montante de urnas, duas permaneceram fixas: uma no SINDSERV e a
outra no prédio da Prefeitura.
Por volta da 15h, as primeiras urnas começaram a retornar ao
SINDSERV e permaneceram sob vigilância particular até o dia seguinte.
Segundo Roberto Pintor, presidente da comissão, “o primeiro dia foi
bem tranquilo, não houve incidentes que atrapalhassem as eleições e
acredito que 60% dos servidores aptos a votarem declararam seu voto
ainda no primeiro dia”.
Na manhã do dia 19, as equipes de mesários retomaram o trabalho com
as urnas “itinerantes” e com as fixas. Pintor explica que os dois dias de
eleição são justamente para “propiciar a oportunidade para que todos
possam votar, temos muitos servidores que trabalham em regime de
escala, como no caso da saúde, então por causa dos horários, é muito
provável que alguns servidores não estivessem em seus postos de
trabalho na hora em que a urna passou por lá”.
Depois das urnas liberadas, a Comissão Eleitoral se reuniu para deliberar
sobre a segurança do local da apuração e o processo de apuração dos
votos. “Ficou definido que só poderiam acompanhar a apuração, dentro
das galerias da Câmara, os servidores que estavam aptos a votar, que
são justamente os únicos interessados no processo, com isso evitamos
qualquer tipo de problemas com pessoas de fora que estejam malintencionadas” explicou Roberto. Ele também lembrou que durante o
processo eleitoral não houve nenhum registro oficial de incidentes que
prejudicassem as etapas do processo.
Com o retorno da última urna ao sindicato por volta das 20h30, a
Comissão Eleitoral lacrou todos os pacotes com os votos e seguiu sob
forte escolta para a Câmara de Vereadores para a apuração.
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Marcelo Urbaneja, Leonildo e
Marco Modesto comemoram o resultado da eleição.

Apuração
dos votos
Após o transporte das urnas para a Câmara de Vereadores
de Londrina e a acomodação de todos os envolvidos no
processo eleitoral, as urnas começaram a ser abertas uma
a uma. Duas equipes com representantes das três chapas
deram início à digitação dos nomes dos servidores que tiveram voto em separado, para posteriormente cruzar dados e
anular qualquer tipo de fraude.
Por volta da 01h30, quando os trabalhos iniciais de conferência já haviam sido encerrados, teve início a contagem
dos votos. Foram compostas seis mesas com representantes
das três chapas para a contagem e mais três fiscais de cada
chapa.
Após três horas de contagem, a Chapa 1 – SINDSERV PARA
TODOS, foi eleita com 1.364.
Confira o resultado oficial da eleição:
CHAPA 1 _ 1.364 VOTOS - 52%
CHAPA 2 _ 386 VOTOS - 15%
CHAPA 3 _ 775 VOTOS - 29%
VOTOS EM BRANCO _ 41 - 2%
VOTOS NULOS - 70 _ 3%
TOTAL DE VOTOS APURADOS _ 2.636

Servidores
voluntários
finalizam o relatório da votação
antes da entrega
das urnas
Urbaneja e Angelo Caires antes da
apuração dos votos

Comissão Eleitoral e voluntários
realizam a digitação dos votos

A importância do
SINDSERV
Para que o servidor tenha
consciência da importância que o
SINDSERV tem no cenário sindical
nacional, neste período de eleições
do sindicato, diretores da CUT
quiseram interferir em nosso
processo eleitoral.
Os servidores avistaram veículos
de sindicatos de outras cidades,
comandados pela CUT, circulando
pelas redondezas do SINDSERV e
Carlão da CUT esteve no SINDSERV
nos locais de votação.
acompanhando a inscrição da
Inclusive, uma das chapas levava Chapa 3
a “tiracolo” uma velha figurinha da
central sindical, o Carlão da CUT.
Mas por que será que o SINDSERV tem tanta importância para eles?
Além da nossa importância político-sindical, como representante dos
servidores públicos municipais de uma das maiores cidades do sul do
país, antigamente o SINDSERV repassava mensalmente à CUT o “santo
dízimo”, no valor de R$ 7.325,41.
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Integrantes das três chapas aglomeravam-se do
lado de fora da Câmara

Servidores voluntários preparam relatório para
a entrega das urnas

Integrantes das
três chapas
constituíam as
mesas de votação

Marlene Urbaneja comemorou seu aniversário com os integrantes da Chapa 1,
logo após o resultado da eleição às 4h30.
“Esse resultado bem no dia do meu aniversário foi o maior presente que eu poderia ter recebido” comemorou Marlene
ao lado dos filhos e dos amigos.

O clima entre
os servidores
voluntários, era
de amizade

Movimentação de servidores foi intensa no SINDSERV
durante a eleição.

Apesar da tensão, a apuração
dos votos foi
tranquila

Votação foi tranquila para os servidores
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Valor: R$ 400,00
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Como se manifesta o assédio moral?
humilhante frente aos demais colegas de trabalho;
- Fragilização, ridicularização, inferiorização, humilhação pública
do trabalhador, podendo os comentários invadirem, inclusive, o
espaço profissional;
- Manipulação de informações de forma a não serem repassadas
com a antecedência necessária ao trabalhador;
- Troca de horários ou turnos do trabalhador sem avisá-lo;
- Contagem do tempo ou a limitação do número de vezes e do
tempo em que o trabalhador permanece no banheiro;
- Comentários de mau gosto quando o trabalhador falta ao serviço
para ir ao médico;
- Proibição de tomar cafezinho ou redução do horário das refeições;
- Advertência em razão de atestados médicos ou de reclamação
de direitos;
- Divulgação de boatos sobre a moral do trabalhador (com os
homens, em grande parte das vezes o assédio se manifesta através
de piadas ou comentários sobre sua virilidade);
- Imposição de sobrecarga de trabalho ou impedimento da
continuação do trabalho, deixando de prestar informações
necessárias;
- Colocação de um trabalhador controlando o outro, fora do
contexto da estrutura hierárquica da empresa, espalhando assim
a desconfiança e buscando evitar a solidariedade entre colegas.

R$ 400,00

São diversas as formas de manifestação do assédio moral, sendo
as mais correntes:
- Recusa na comunicação direta entre o assediador e o assediado,
quando aquele aceita se comunicar com este apenas por e-mail
ou bilhetes;
- Segregação física do trabalhador no ambiente de trabalho, ou
seja, casos em que o mesmo é colocado em local isolado, com
dificuldade de se comunicar com os demais colegas;
- Impedimento do trabalhador se expressar, sem explicar os
motivos;
- Despromoção injustificada com o trabalhador perdendo
vantagens ou postos que já tinha conquistado.
- Imposição de condições e regras de trabalho personalizadas
ao trabalhador, caso em que são exigidas, de determinada
pessoa, tarefas diferentes das que são cobradas aos demais, mais
trabalhosas ou mesmo inúteis;
- Delegação de tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que
normalmente são desprezadas pelos outros;
- Determinação de prazo desnecessariamente exíguo para
finalização de um trabalho;
- Não repasse de trabalho, deixando o trabalhador ocioso,
sem quaisquer tarefas a cumprir, o que provoca uma sensação
de inutilidade e incompetência e o coloca em uma situação
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R$ 400,00
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