Toma posse Gestão
SINDSERV para Todos

Eleitos no mês de
setembro, integrantes da
Chapa 1"SINDSERV para
todos" tomaram posse de
suas funções como nova
Diretoria Administrativa
do SINDSERV

Conheça os diretores e
saiba o que eles esperam
deste novo trabalho
Marcelo Urbaneja já esteve
reunido com prefeito eleito

Zeramento
das perdas
salariais é
possível SIM!

SINDSERV faz as
contas e prova que
os 20% são viáveis
para o município
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
A nova diretoria do SINDSERV tomou posse
no último dia 4 deste mês, dando continuidade
ao trabalho que a gestão SINDSERV para todos
vem desenvolvendo ao longo dos últimos
anos. O comprometimento com o servidor
será prioridade, pois acreditamos que vocês
são o nosso maior patrimônio.
A posse desta diretoria, traz pessoas
com vigor renovado e comprometidas a
desenvolver um trabalho voltado para nossas
bases, um trabalho direto com você servidor.
A direção é nova, porém nossos objetivos
são os mesmos, nossas bandeiras pela
reposição salarial que hoje encontra-se nos
20% continuam, nossa luta por melhores
condições de trabalho permanecem e não
iremos parar até que o servidor seja tratado
com o respeito que merece pela Administração
Municipal.
Também estamos prestes a conhecer
o trabalho que nosso futuro “patrão” irá

desenvolver pelos próximos quatro anos, mas
antes que seu trabalho tenha início, já demos
início ao diálogo com a futura Administração.
Conversamos com o prefeito Alexandre
Kireeff e apresentamos a ele às injustiças que
foram cometidas contra os servidores nestes
últimos 12 anos, bem como as alternativas
para que elas sejam corrigidas.
Pois assim como ele prometeu novos
tempos para a política londrinense, nós
acreditamos que essa diferença deva começar
com o trabalhador que faz de Londrina essa
cidade maravilhosa que é, o servidor público
municipal.
Estamos dispostos a trabalhar e esperamos
que o “novo servidor” tenha a coragem
de corrigir o desrespeito que vem sendo
cometido contra nossa categoria.
Desde já convido a todos a participarem da
Assembleia Geral, onde o principal assunto
será nossa pauta de reivindicações para o
próximo ano. O edital completo, com todas as
informações, você encontrará no interior do

nosso jornal.
E desde já quero desejar a todos os
servidores um Natal com muita paz e saúde,
lembrando sempre do real significado desta
data, que não está na troca de presentes, mas
sim no nascimento da esperança, que para
os cristãos é simbolizada na figura de Jesus
Cristo. Que venha 2013! Pois nossa luta não
para.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

Atendimento Jurídico
Prezado(a) Servidor(a),
Comunicamos que os atendimentos jurídicos prestados pelo SINDSERV aos
servidores sindicalizados ocorrerão mediante agendamento prévio na recepção do
sindicato.
Os atendimentos jurídicos na área TRABALHISTA são realizados todas as segundas,
terças, quintas e sextas-feiras, das 9h às 11h30 e 14h às 17h.
O atendimento jurídico PREVIDENCIÁRIO é realizado às quartas-feiras, das 9h às
11h30 e 14h às 17h.
Para mais informações entre em contato com o SINDSERV pelo
telefone: 3342-1157.
		
Expediente:
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Nova Diretoria toma
posse com tom de muito trabalho
Uma cerimônia simples reuniu toda a nova
diretoria eleita na sede do SINDSERV na noite do
dia 4 de dezembro. Na ocasião o presidente da
Comissão Eleitoral, Roberto Pintor, deu posse à
Chapa 1 e todos os eleitos, um a um, assinaram
o compromisso com a categoria assumindo
oficialmente os cargos. A nova diretoria vai atuar
até 2016.
Na abertura da cerimônia, Roberto Pintor enfatizou
a grande expectativa dos servidores frente à nova
gestão. Eleita com mais de 50% dos votos, a nova
diretoria assume com uma responsabilidade
muito grande, disse, não só diante dos mais de
10 mil servidores que representa, mas também
no papel de continuar a fortalecer seu trabalho
como entidade representativa, séria e atuante na
definição dos rumos da cidade.
Marcelo Urbaneja, reeleito presidente do
Sindicato, foi o primeiro a ser empossado
dando sequência à cerimônia e chamando os
demais eleitos a assinarem a posse. Antes, em
seu discurso, ele falou do trabalho que espera a
equipe que assume agora a entidade, lembrando
que, apesar dos avanços obtidos na última gestão
e do SINDSERV ter voltado a ser uma entidade
combativa, há muito ainda para ser conquistado
e muita luta a ser travada.
“É verdade, vendemos esperança para dar forças
para a luta que precisa ser vencida. Mas cabe
a nós apresentar esperanças realizáveis para
que a luta não seja em vão. É um trabalho duro
e de poucas recompensas ou reconhecimento.
Durante os próximos quatro anos vamos
trabalhar diuturnamente, tirando tempo da nossa
vida pessoal, adiando projetos profissionais e

deixando de lado nossas famílias.
Mas todos que estão aqui agora
sabiam deste compromisso,
que seria uma doação. Agora
o que exijo de mim mesmo e
espero de todos é que enfrentem
com coragem, não desanimem
mesmo em frente às dificuldades
que certamente virão e que
lembrem sempre que para
trabalhar juntos precisaremos de
muita tolerância, determinação
e compreensão. Não podemos
esquecer que da nossa atuação
dependem milhares de famílias
Roberto Pintor, presidente da Comissão Eleitoral, faz a leitura da Ata antes
de servidores,” afirmou.
de empossar nova diretoria
Reconhecimento
Marcelo Urbaneja fez questão ainda de agradecer a
todos os servidores que trabalharam na campanha
da Chapa 1, direta ou indiretamente, buscando
votos e se empenhando no convencimento dos
colegas. Ele fez um breve histórico, lembrando da
luta travada pelos servidores para reconquistar
o direito devido e legal à reposição das perdas
salariais.
O presidente falou das conquistas obtidas e
da importância de dar continuidade à luta
pelo respeito ao servidor. Defendeu o foco na
qualidade do ambiente e condições de trabalho;
na recomposição dos salários e na manutenção
da reposição da inflação anual, evitando acúmulo
de perdas, assim como pelo zeramento das perdas
salariais.
Marcelo Urbaneja fez também um agradecimento

a todos que colaboraram nas últimas gestões
reconduzindo o SINDSERV para o caminho
do comprometimento com os servidores.
“Nesta caminhada alguns desistiram, outros se
perderam, mas é preciso reconhecer o trabalho e
a colaboração que deram enquanto estiveram na
luta. Obrigado”, finalizou.
Diretores suplentes vão atuar na base
Já a partir de agora os diretores suplentes
começam a se reunir pelo menos uma vez por
mês com a diretoria. Embora sejam suplentes dos
diretores liberados, eles terão participação ativa
nos trabalhos e definição dos rumos da entidade.
Sua atuação será principalmente ouvindo a
base e levando para a diretoria as demandas e
expectativas da categoria.
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Pilar Nadir Alvares Soldório

Leonildo Guergolet

Regina Dirce Fanti Silva

Erika Otaguiri

Diretora da Secretaria Geral - Cel: 9943-6008
UBS Armindo Guazzi
“Espero ter muita sabedoria, respeitando o desejo
do servidor, lutar pelo direito dele e não perder a
esperança de que só através da luta e da reivindicação
justa que se conquista vitórias”

Diretora da Secretaria de Comunicação
- Cel: 9943-6011
SME
“Como servidora eu espero a melhoria e o sucesso
máximo do servidor”

Julio Cezar Gomes

Diretor da Secretaria de Política Cultural
- Cel: 9943-6007
E.M. Eugenio Brugin
“Sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que
se sonha junto é uma realidade. Então é isso que eu
espero do sindicato, que a gente possa contribuir,
tenho certeza que da minha parte o servidor terá
garra, determinação e comprometimento”

Diretor da Secretaria de
Administração - Cel: 9943-4960
SINDSERV
“Muito Trabalho”

Finanças

e

Diretora da Secretaria de Formação Sindical
e Política Sindical - Cel: 9943-6009
CEMEI Valéria Veronesi
“Quero trabalhar com responsabilidade,
compromisso e ser referência para o servidor”

Esta é a diretoria
que irá trabalhar
junto com Marcelo
Urbaneja até
2016, por avanços
e conquistas
em favor dos
Servidores Públicos
Municipais de
Londrina

Fabio Vinicius Molin

Diretor da Secretaria de Saúde e Condições de
Trabalho - Cel: 9943-6010
Vila da Saúde
“Estes serão quatro anos de muito trabalho, mas
com a união junto com os servidores e do sindicato
nós iremos conseguir criar condições melhores de
trabalho para o servidor”

Marco Antonio Modesto

Diretor da Secretaria de Ação Social
- Cel: 9943-5165
SINDSERV
"Como eu disse no dia da eleição: agora a
responsabilidade é em dobro"

Marcelo Ramos

Diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Econômicos - Cel: 9943-6020
ACESF
“Vamos trabalhar para garantir a defesa dos
direitos do servidor sobre todas as suas formas, de
toda maneira que a gente conseguir fazer”
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20% é mesmo possível?
A maior dúvida dos servidores é com relação a
reposição salarial de 20%, se ela é realmente possível
de ser concedida? Entretanto, ela já foi de 37%, os
17% que conseguimos foram alcançados em uma
administração que teve quatro prefeitos em quatro
anos. Podemos imaginar que este quadro estaria
zerado se não fosse esta instabilidade política que
tivemos nestes últimos anos e a intransigência de
certos setores da Administração.
Mas daí vem a pergunta: de onde virá este dinheiro?
Sendo que passamos os últimos meses com a
prefeitura quase no vermelho.
Segundo os cálculos apresentados pela Prefeitura
à Câmara de Vereadores, quando foi votado o PCCS
do Magistério, formulados pelos servidores Darling
Silvia Maffato Genvigir – Contadora – SEPLAN, Esdras
Dias da Costa – Contador – SEFAZ, Edson Antonio de
Souza – Secretário Municipal de Planejamento, Fábio
Alfredo Gonçalves de Campos – Secretário Municipal
de Fazenda e Helcio dos Santos – Controlador
Geral do Município, a previsão de gastos com a
folha de pagamento para o próximo ano é de R$
428.839.828,96 e o valor reservado na LDO é de R$
495.043.000,00. Isso significa que existe uma sobra
de R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais).
Com estes dados protocolamos junto à Câmara dois
Projetos de Lei que contaram com a colaboração
dos vereadores Amauri Cardoso e Marcelo Belinati
pleiteando o reajuste para os Agentes de Gestão

Pública, Técnicos de Gestão Pública, Técnicos de
Saúde Pública e para os Professores.
De acordo com os cálculos efetuados pela Prefeitura,
a reposição de 20% para os técnicos e agentes terá um
impacto anual na folha de pagamento do município
de R$ 6.670.916,12. Já para os professores o reajuste
impactará em R$ 22.000.000,00. Somados os dois
projetos o impacto anual para zerar essa injustiça será

de R$ 28.670.916,12.
Com este montante deduzido da previsão dos R$
495.043.000,00, ainda o município terá uma margem
de segurança de R$ 37.532.254,92 planejados dentro
da LDO/2013.
Sendo assim meus amigos servidores, o próximo
prefeito só não zera esta dívida se não quiser.
Confira a tabela que mostra esse impacto:

Cálculo do Impacto da Reposição das perdas salariais dos Agentes de Gestão Pública, dos Técnicos
de Gestão Pública e Técnicos de Saúde Pública a partir de Fevereiro/2013
Mês

Previsão PML c/ TSP

Impacto AGP e TGP

Impacto TSP

Total F.Pgto

janeiro

31.968.930,82

fevereiro

35.472.725,64

640.446,92

(374.000,00)

36.113.172,56

31.594.930,82

março

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

abril

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

maio

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

junho

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

julho

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

agosto

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

setembro

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

outubro

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

novembro

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

dezembro

35.472.725,64

640.446,92

36.113.172,56

Soma

422.168.912,84

7.044.916,12

(374.000,00)

428.839.828,96

Impacto Técnicos de Gestão Pública, Agentes de Gestão Pública e Técnicos de Saúde 6.670.916,12
Pública
Impacto Reposição Professores

22.000.000,00

Previsão LDO 2013

495.043.000,00

Margem de segurança

37.532.254,92

Quadro Quantitativo de Cargos Efetivos
Cargo
Título
Agente de Gestão Pública, Agente de Gestão Pública - Transitório,
Técnico de Gestão Pública, Técnico de Contabilidade e Finanças
- Transitório, Técnico de Contabilidade - Transitório, Professor,
Professor de Educação Indígena, Professor de Educação Infantil,
Professor Assistente em Educação Infantil - Transitório, Técnico
de Saúde Pública

Vagas
6.828

Gestor Cultural, Gestor de Comunicação, Gestor de Comunicação - Transitório, Gestor Social, Gestor de Engenharia e
Arquitetura

230

Promotor de Saúde Pública, Promotor de Saúde Pública - Transitório, Promotor Plantonista de Saúde Pública

721

Administrador, Contador, Economista, Gestor de Planejamento
- Transitório, Auditor Interno, Auditor Fiscal de Tributos, Fiscal
do Município, Procurador do Município, Analista de Sistemas,
Gestor de Planejamento, Analista de Sistemas - Transitório, Assistente Fazendário - Transitório, Assistente de Auditoria Interna
- Transitório

183

TOTAL DE
CARGOS

7.962

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

5

6

Sindserv | Dezembro 2012

Marcelo Urbaneja se reúne com Kireeff
para discutir avanços para o servidor
O presidente do SINDSERV Marcelo Urbaneja se
reuniu com o prefeito eleito Alexandre Kireeff.
Nesta primeira reunião oficial, Urbaneja expôs os
principais problemas enfrentados pelos servidores
e apresentou um breve histórico das lutas da
categoria. Defendeu principalmente a importância
de zerar as perdas salariais; da continuidade da
reposição da inflação e da nova administração ter
uma atuação com foco no respeito e valorização
do servidor.
Alexandre Kireeff se mostrou sensível aos
problemas vividos pelos servidores, como a
sobrecarga e os baixos salários e se comprometeu a
manter o diálogo aberto. Definiu ainda que terá um
membro de sua equipe responsável por trabalhar
em parceria com o SINDSERV para elaborar um
planejamento visando a reposição das perdas
salariais dentro dos quatro anos de sua gestão.
O trabalho em conjunto vai ter continuidade
durante toda a gestão, garantiu Kireeff. O prefeito

eleito pediu a Urbaneja que o
sindicato apresente propostas de
planejamento para a solução das
principais questões que afligem
os servidores, principalmente as
que dizem respeito às condições
de trabalho.
Os trabalhos começariam ainda
neste período de transição com
o objetivo de que, se possível,
o planejamento da reposição
das perdas conste da pauta
de negociações que deve ser
protocolada em dezembro pelo
SINDSERV.
Urbaneja apresenta à Kireeff as injustiças históricas contra os servidores
Urbaneja saiu da reunião
satisfeito com esse primeiro
encontro. “Foi uma reunião em que Kireeff nos -las. Temos eperança de que, desta vez ,o servidor
ouviu, disse compreender nossas lutas e firmou o seja finalmente respeitado pela Administração,
compromisso de estabelecer metas para solucioná- coisa que não ocorre há vários anos”.

Pós-Graduação Presencial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Para os servidores que pretendem reiniciar os estudos, preste
atenção nos cursos de Pós-Graduação que o NSE em parceria com
o SINDSERV irá oferecer no próximo ano:

O SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Londrina, sediado na cidade de LondrinaPR, à Rua Bélgica, nº. 821, Jardim Igapó, através de seu
Diretor Presidente, com base no Artigo 60, combinado
com os artigos 60 a 66 do seu Estatuto, convoca todos
os servidores(as) públicos municipais de Londrina para
Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no auditório
do Hotel Sumatra, sito à Rua Senador Souza Naves, nº
803, Centro, Londrina-PR, no dia 18 de dezembro de 2012,
às 19h00 em primeira convocação e às 19h30min. em
segunda convocação, para discutir e deliberar a seguinte
pauta:
1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de
2013 dos servidores públicos municipais ativos, inativos
e pensionistas, inclusive CAAPSML, ACESF, ASMS, IDEL e
IPPUL;
2) outros assuntos.

- Educação Especial
- Metodologia do Ensino Fundamental de 9 anos (Lei
11.274 de 06/02/2006)
- Psicomotricidade
- Psicopedagogia Hospitalar
- Psicopedagogia Clínica e Institucional
- MBA em Gestão Escolar e de Pessoas
- MBA em Auditoria/Serviços de Saúde
- Linguagem Brasileira de Sinais (Libras)
- Políticas Públicas
- Urgência/Emergência e ACLS
Cursos de acordo com a resolução: 01 de 08/06/2007
CES/CNE/MEC
Docentes: Mestres e Doutores da UEL, UNESP
e outras Instituições
Duração : 9 a 12 meses-Aulas quinzenais aos sábados
Informações: SINDSERV –
Rua Bélgica 821 – fone 3342-1157

Londrina, 07 de dezembro de 2012.
Marcelo de Lima Urbaneja –

Diretor Presidente – SINDSERV-LD
*Haverá o sorteio de brindes para os presentes, inclusive o de
um aparelho de televisão tela plana
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205 servidores se
aposentaram este ano no município
No dia 05 de dezembro, foi realizado o
"Encontro de Encerramento das Atividades do
Ano e Homenagem aos Servidores Municipais
Aposentados no ano de 2012”, que participaram
do programa de Preparação para a Aposentadoria
- PPA do município de Londrina. O evento
contou com a participação de aproximadamente
300 pessoas entre aposentados, familiares e
autoridades.
O presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja,
esteve no evento e falou da importância e
do respeito que o sindicato tem para com os
servidores aposentados. “Londrina não foi uma
cidade que cresceu da noite para o dia, ela é
o que é hoje, por causa do trabalho de vocês
que dedicaram tantos anos de suas vidas a este
município e é por isso que o Sindserv tem tanto
carinho pelos aposentados, pois independente
de estar na ativa ou não, vocês sempre serão
servidores e merecem todo o respeito!”
Neste ano de 2012, 205 servidores públicos

municipais conquistaram o direito a
aposentadoria e receberam das mãos
do prefeito Gerson Araújo um diploma
simbólico deste novo período de suas
vidas. Eles também foram agraciados
com um vaso com flores cultivadas no
viveiro municipal.
O SINDSERV é um dos parceiros do
programa e neste ano proporcionou um
encontro na Sede Campestre Angelo
Caires, em Alvorada do Sul, para que os
aposentados sindicalizados pudessem
conhecer e passar a utilizar o local.
Secretaria Especial do Idoso
No dia 28 de novembro, foi realizada
“ Sindserv tem tanto carinho pelos aposentados, pois independente de
uma Assembleia junto aos servidores
estar na ativa ou não, vocês sempre serão servidores” - Marcelo Urbaneja
para discutir e aprovar para o SINDSERV a
criação da Secretaria de Assuntos para os
Idosos. Apesar do bom volume de participantes O SINDSERV aguardará uma nova data para
não foi atingido o quórum suficiente para que a retomar a discussão e convocar uma nossa
proposta fosse aprovada e entrasse em vigor.
assembleia para tratar do assunto.
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CLÍNICO
GERAL

Diante da tamanha demanda
de pacientes em relação à área
da saúde, em especial à medicina
e também dentre inúmeras
atribuições dos deveres do
médico, é importante destacar o
papel do Clínico Geral.
O Clínico Geral deverá conhecer
o corpo humano como um todo
e não deter seus conhecimentos
apenas de uma parte isolada
do organismo. Entender cada
paciente como seres humanos,
que além de tudo possuem
sentimentos e uma história
de vida que devemos sempre
considerar.
Cabe ao médico ajudar dentro
de seus
conhecimentos o
paciente, amenizar suas dores e
propiciar uma melhor qualidade
de vida. Se em último caso o
clínico geral achar necessário,
irá solicitar ajuda de médicos
especialistas.
Entretanto, o clínico geral irá
filtrar os pacientes para não
sobrecarregar as agendas de
especialistas, diminuindo então
as filas de espera no sistema de
saúde, fazendo o rastreamento e
diagnóstico precoce de patologias
e, acima de tudo, priorizar um
atendimento mais humanizado
realizando a medicina com
respeito mútuo, carinho e amor à
profissão.
Dra. Mayara Tribulato Garla
Clínico Geral

*Artigo de responsabilidade do Anunciante

