Sindserv inicia diálogo
sobre pauta de reivindicações

Já ocorreram duas
reuniões entre a
Diretoria do Sindserv e a
Administração municipal
que aguarda estudos
para apresentar proposta.

Inscrições
Assembleia de Natal teve
para os
participação maciça de
cursos
de
Pósservidores

-Graduação e
Conheça nossa pauta de de Dança de
Salão já estão
reivindicações para 2013
abertas
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Mais um ano começou e com ele aumenta
nosso desejo de que mudanças aconteçam
para a nossa categoria. Nos últimos anos, após
a intransigência petista, tivemos governos que
nos chamaram para a conversa, mas que muito
pouco atenderam aos anseios de justiça e de
respeito para com os servidores municipais.
Antes de encerrar o ano realizamos nossa
tradicional Assembleia de Natal, onde um tema
muito importante foi discutido, a pauta de
reivindicações para este ano. É esse documento
que indica quais serão os principais temas que nós
trabalhadores discutiremos com a Administração
Municipal a fim de se tornarem conquistas para
nossa categoria. É por isso que toda vez que os
servidores são chamados a participarem das
Assembleias Gerais, quanto maior o número de
participantes, maior é a nossa representatividade
e maior é a nossa força.
Assim que fechamos nossa pauta, marcamos
uma reunião com o prefeito eleito, a fim de

entregar o documento para que o mesmo
pudesse ter ciência das reivindicações que os
trabalhadores que fazem essa cidade prosperar
esperam que sejam atendidas. Por mais de uma
vez, contei ao prefeito eleito nossa história de
luta contra as injustiças e contra o desrespeito
pelos quais seus antecessores nos acometeram.
Kireeff por sua vez se mostrou solidário em
nossa causa e se comprometeu em fazer de sua
gestão um mandato de respeito para com nossa
categoria.
Para nossa surpresa, ainda na primeira
quinzena deste mês, o novo prefeito nos chamou
ao seu gabinete para junto de seu secretariado
discutir nossa pauta de reivindicações. Após
quase duas horas e meia de conversa o prefeito
determinou que seu secretariado dê inicio
aos levantamentos necessários para ver quais
ações podem ser tomadas e em quanto tempo.
O retorno foi rápido e positivo, esta atitude
aumentou a nossa expectativa de um bom
avanço este ano.
Por isso que saímos confiantes das reuniões

que tivemos, pois pela primeira vez tivemos
a impressão de que nosso "patrão”, além de
se comprometer, também tem vontade de
resolver. É por essa razão que neste momento
demos nosso voto de confiança para o prefeito
e aguardamos que as leis e os direitos dos
trabalhadores sejam restabelecidos, com
respeito e melhorias na qualidade de nossos
locais de trabalho.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

Urbaneja entrega pauta de reivindicações
antes mesmo do novo prefeito assumir
Tão logo a pauta de reivindicações foi aprovada, a diretoria do SINDSERV
agendou um encontro com o prefeito eleito Alexandre Kireeff, antes mesmo
de ele assumir sua nova função como o mais novo servidor municipal, para
entregar o documento aprovado na Assembleia do dia 18.
A reunião aconteceu no dia 21 de dezembro. Kireeff recebeu Marcelo
Urbaneja e o vereador Amauri Cardoso, que aproveitou a oportunidade
para entregar ao prefeito um estudo realizado em parceria com o Sindserv,
sobre as condições das escolas do município. Ele agradeceu a entrega dos
documentos que serviram de base para sua comissão de transição.
Urbaneja explica que essa abertura ao diálogo é uma coisa que há muito
os servidores não viam por parte dos prefeitos. “Foi muito importante
essa reunião com o prefeito, antes mesmo de ele assumir o cargo, pois
dessa forma ele irá assumir com plena consciência dos problemas do
funcionalismo público municipal, bem como das nossas reivindicações
e sua atenção para com o assunto nos dá esperança para que as coisas
possam começar a mudar”, completou Urbaneja.
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Diretoria do Sindserv sai otimista da 1ª
reunião (14/01) com prefeito
A diretoria do Sindserv esteve reunida no dia 14 de
janeiro com o prefeito Alexandre Kireeff e sua equipe
de governo para tratar sobre os itens da pauta de
reivindicações dos servidores públicos municipais
para o ano de 2013.
Durante a conversa o presidente do Sindserv,
Marcelo Urbaneja, apresentou um histórico do

relacionamento entre as administrações anteriores
que culminaram na dívida que a Prefeitura de
Londrina tem para com o servidor. “O desrespeito
com o servidor foi tamanho que atingiu os 37% de
defasagem salarial, além da punição arbitrária do
desconto dos dias parados. Após muito trabalho
do sindicato, conseguimos a reposição de 17% e
continuamos na luta para zerar essa dívida que
afeta mais de 6 mil servidores, mas acreditamos que
essa gestão pode fazer diferente e pôr um fim nesse
desrespeito que se arrasta há quase uma década",
disse Urbaneja.
Além deste tema, a reunião que durou mais de duas
horas discutiu os 15 itens da pauta de reivindicações,
entre eles vale destacar a reposição salarial deste
ano, que segundo o DIEESE deve chegar aos 6,29%,
a equiparação do Auxilio Alimentação para o

servidores municipais, a criação do Auxílio Creche
para atender aos servidores com filho de até 5 anos,
o abono do auxílio alimentação para os aposentados
entre outros.
O prefeito se mostrou solidário em relação ao
respeito e à saúde do servidor e de pronto incumbiu
seus secretários de iniciar de imediato os estudos
em todos os itens da pauta para poder apresentar
alternativas para que as solicitações sejam atendidas.
Para Urbaneja, a reunião foi muito positiva.
“Pudemos ver aqui uma coisa que há muito não
víamos, o respeito. Passamos de uma Administração
que não abria o diálogo com o servidor, depois veio
outra que abria, mas não cumpria o que prometia.
Acreditamos na seriedade desta nova Administração
e vamos trabalhar para que os direitos dos servidores
sejam respeitados”, completou.

2ª rodada de negociações : "É possivel
sim atender nossas reivindicações"
No dia 21 de janeiro aconteceu a segunda
reunião da rodada de negociações, entre a
Diretoria do Sindserv com a equipe formada
por secretários da Administração municipal,
para discutir a pauta de reivindicações deste
ano.
Mais uma vez todos os itens da pauta foram
discutidos, entretanto, a falta de dados
por parte da Administração em relação à
arrecadação municipal para este ano foi um
dos impedimentos que levaram os secretários
a serem comedidos nestes encontros.
Segundo Marcelo Urbaneja, “sobre a questão

do caixa da prefeitura estamos querendo que
o município apresente um cronograma sobre o
que eles estão pensando, pois existe um histórico
fiscal de previsão de arrecadação e o histórico
mostra que ela vai se concretizar”, disse Urbaneja.
Ele também lembrou aos secretários que na LDO
deste ano há uma margem de segurança de
quase R$ 50 milhões destinados aos gastos com
o funcionalismo público municipal.
Uma nova reunião foi marcada para o dia 7 de
fevereiro. “Compreendemos que a gestão do
prefeito Kireeff está nos primeiros dias, isso
pode gerar essa insegurança, mas nós sabemos

que o histórico da arrecadação do município
é positivo e que é possível sim atender nossas
reivindicações”, disse Urbaneja.
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Em Assembléia de Natal servidores
definem pauta de reivindicações para 2013
No dia 18 de dezembro foi realizada a última Assembleia Geral
Extraordinária do Sindserv, a tradicional Assembléia de Natal, no hotel
Sumatra, contou com a presença em massa dos servidores.
Urbaneja fez um retrospecto da caminhada do sindicato nos últimos
oito anos, apontando as dificuldades e as conquistas que a categoria
alcançou neste período. Além disso, também foram apresentados os
benefícios para os servidores que são sindicalizados e fazem parte deste
sindicato.

Em seguida foi iniciada a leitura da Pauta de Reivindicações para o ano
de 2013, onde os servidores puderam se manifestar em relação aos temas
propostos. E em seguida os presentes também levantaram pontos que não
estavam na pauta inicial e completaram o documento que foi aprovado por
unanimidade pela Assembleia.
Para fechar o encontro foi realizado o sorteio de brindes para os servidores e
a distribuição de panetones.
Confira abaixo como ficou a Pauta de Reivindicações deste ano:

Pauta de Reivindicações 2013
I. CLÁUSULAS ECONÔMICAS
1.
Reposição salarial
A partir do dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2013
a Administração Municipal reajustará os salários,
vencimentos, proventos de aposentadorias e
demais vantagens pecuniárias dos servidores
públicos municipais ativos, inativos e pensionistas,
inclusive CAAPSML, ACESF, ASMS, IDEL e IPPUL,
pelo índice de inflação acumulada no período de
01/02/2012(primeiro de fevereiro de dois mil e doze)
à 31/01/2013 (trinta e um de janeiro de dois mil e
treze). (INPC).
2.
Reposição do auxilio alimentação
2.1. Equiparação de valores do auxílio alimentação da
PML com a CMTU, Cohab e Sercomtel.
2.2. Pagamento do 13º Salário sobre o auxilio
alimentação.
2.3. Pagamento no duplo vínculo do auxilio
alimentação.
3.
Reposição das perdas pela não
reposição salarial
Pagamento de 01(um) salário nominal/ano referente
as perdas apuradas pela não correção dos salários
nas datas base, no período de 01/02/2000 (primeiro
de fevereiro de dois mil) à 31/12/2007 (trinta e um de
dezembro de dois mil e sete). (INPC).
4.
Auxílio-creche
Pagamento do auxílio-creche a todos os servidores
municipais com filhos de 0 a 05 anos, ou, priorização

de vagas nos CEIs ou CMEIs para filhos de servidores na
região onde mora e, ou, no local de trabalho dos pais (no
caso de professores).
5.
Licença Prêmio
5.1. Todos os servidores municipais terão os mesmos
direitos na forma de pagamento da Licença Prêmio.
5.2. Pagamento de 30(trinta) dias de licença prêmio
ao ano.
6.
Devolução dos valores descontados da
greve de 2006
A Administração Municipal se compromete em devolver
os descontos efetuados em folha de pagamento dos
servidores participantes da greve de 2006.
7.
Pagamento da insalubridade
7.1. Pagamento da insalubridade sobre o salário base.
7.2. Pagamento de insalubridade para os professores da
Educação Infantil.
8. Pagamento de refeição para plantão de 12 horas
Pagamento de refeição para os servidores que fazem
plantão de 12 horas.
9. Abono do auxilio alimentação para servidores
aposentados
Pagamento aos aposentados de abono a título de
auxilio alimentação.
10. Hora atividade
10.1. Efetivação e implementação da hora atividade na
educação.
10.2. Pagamento da hora atividade do período de

setembro de 2009 a abril de 2010.
11. Cargos transitórios
Revisão e adequação dos cargos transitórios.
II CLAUSULAS DE CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE
TRABALHO
12.
Capacitação profissional
A Administração Municipal deverá promover a
disponibilização de recursos para treinamento nos
termos da Lei 9.337/04, com cursos de formação
continuada permanente para as diversas áreas.
13.
Processo de remoção
Realização de processo de remoção para todos os
servidores em isonomia com a educação.
14.
Representante por local de trabalho
(OLT)
Será concedida licença remunerada a todos os
servidores públicos municipais para o fim de efetiva
participação em cursos de formação sindical mediante
ofício expedido pelo sindicato.
15.
Liberação dos Diretores do Sindicato
Todos os diretores do Sindserv serão liberados para
participação em eventos sindicais quando oficiado
com 72 horas de antecedência.
Londrina, 18 de dezembro de 2012.
Marcelo de Lima Urbaneja
Diretor Presidente
Sindserv-LD

Sindserv
Sindserv||Janeiro
Agosto 2013
2012
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20% é mesmo possível?
A maior dúvida dos servidores é com relação à
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%)
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Querfacilitar
facilitar sua
sua vida?
problemas
financeiros?
Quer
encontrar
tempo?
Quer
vida?Quer
Querresolver
resolvergrande
grandeparte
partedos
dos
problemas
financeiros?
Quer
encontrar
tempo? PARA VOCÊ QUE É SERVIDOR PÚBLICO ATIVO, APOSENTADO OU PENSIONISTA
AKYTEM É A SOLUÇÃO!

PARA VOCÊ QUE É SERVIDOR PÚBLICO ATIVO, APOSENTADO OU PENSIONISTA
Agora em Londrina o Correspondente CAIXA AQUI vai até você e apresenta a solução para os seus problemas.
Financiamento Habitacional e Empréstimo AKYTEM
Consignado com
em folha com os menores juros da praça: basta ligar e
É Adesconto
SOLUÇÃO!
verificar! (3323-5949)
Empréstimos novos. Reformas. Compramos a dívida de outros Agentes Financeiros e ainda pode sobrar troco, pois as
Caixa são o
as Correspondente
menores do mercado. CAIXA AQUI vai até você e apresenta a solução para os seus
Agora taxas
em da
Londrina
Hoje, iniciando a parceria com o SINDSERV apresentaremos alguns esclarecimentos sobre Empréstimo Consignado da
problemas.
Financiamento Habitacional e Empréstimo Consignado com desconto em folha com os
Caixa Econômica Federal, realizado com o Correspondente AKYTEM.
menores juros
da praça:
basta consiste
ligar eem
verificar!
(3323-5949)
O empréstimo
consignado
um crédito,
cujo pagamento é realizado através de parcelas deduzidas diretamente
da folha de pagamento do trabalhador.
Além disso, o empréstimo consignado CAIXA é uma operação financeira que disponibiliza dinheiro emprestado com
Empréstimos
novos. Reformas. Compramos a dívida de outros Agentes Financeiros e ainda pode
taxas de juros especiais para quem está aposentado pelo INSS, quem trabalha como servidor público ou trabalhadores da rede
sobrarprivada
troco,com
poisconvênio
as taxas
Caixa são as menores do mercado.
para da
consignação.
As vantagens do crédito consignado CAIXA para quem é servidor público, bem como aposentado ou pensionista,
do INSS, são inúmeras.
Hoje, inclusive
iniciando
a parceria com o SINDSERV apresentaremos alguns esclarecimentos sobre
Para pagar o crédito da CAIXA, os débitos das parcelas mensais são efetuados no dia do benefício do INSS automaticamente.
Empréstimo
Consignado
da Caixa
Econômica
o ou
Correspondente
Para
quem está lotado
como servidor
público Federal,
(municipal, realizado
estadual ou com
federal)
trabalha em empresaAKYTEM.
privada com
convênio com a CAIXA, o pagamento das parcelas é descontado mensalmente no salário durante o período do contrato do
empréstimo.
O empréstimo
crédito,
cujo
pagamento
é realizado através de parcelas
Mesmoconsignado
quem está comconsiste
restrição noem
CPF um
consegue
adquirir
empréstimo
consignado.
empréstimo consignado
umapagamento
boa opção parado
as trabalhador.
pessoas que utilizaram os limites do cheque especial, onde as taxas
deduzidas Odiretamente
da folhaéde
cobradas são bem maiores. Mais ainda, se estão devendo fatura de cartão de crédito, com taxas de 10% a 15% ao mês.

Além disso, o empréstimo consignado CAIXA é uma operação financeira que disponibiliza dinheiro
emprestado com taxas de juros especiais para quem está aposentado pelo INSS, quem trabalha como
servidor público ou trabalhadores da rede privada com convênio para consignação.
As vantagens do crédito consignado CAIXA para quem é servidor público, bem como aposentado
ou pensionista, inclusive do INSS, são inúmeras.
Para pagar o crédito da CAIXA, os débitos das parcelas mensais são efetuados no dia do benefício do
INSS automaticamente.
Para quem está lotado como servidor público (municipal, estadual ou federal) ou trabalha em empresa
privada com convênio com a CAIXA, o pagamento das parcelas é descontado mensalmente no salário
durante o período do contrato do empréstimo.
Mesmo quem está com restrição no CPF consegue adquirir empréstimo consignado.
O empréstimo consignado é uma boa opção para as pessoas que utilizaram os limites do cheque
especial, onde as taxas cobradas são bem maiores. Mais ainda, se estão devendo fatura de cartão de
crédito, com taxas de 10% a 15% ao mês.
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PRELIMINARES
SOBRE MEDICINA
DO TRABALHO

O desenvolvimento da Medicina do Trabalho é uma
tarefa que só adquire sentido se for montada num
cenário que tenha como pano de fundo o contexto
social, econômico e político de cada época. Aliás, mais
do que simples referenciais, estáticos e acidentais, estes
fatores, na maioria das vezes, têm-se comportado como
geradores ou determinantes dos principais eventos,
principalmente se a Medicina do Trabalho for entendida
como versão da Medicina Social.
Apesar de as relações de trabalho, saúde e doença
dos trabalhadores serem reconhecidas desde os
primórdios da história humana registrada, estando
expressa em obras de artistas plásticos, historiadores,
filósofos e escritores, é relativamente recente uma
produção mais sistemática sobre o tema.
Bernandino Ramazzini, médico italiano nascido em
Módena, em 1633, é considerado o Pai da Medicina do
Trabalho pela contribuição de seu livro: “As Doenças
dos Trabalhadores”, publicado em 1700 e traduzido
para o português pelo Dr. Raimundo Estrela. Nele o
autor relaciona 54 profissões e descreve os principais
problemas de saúde apresentados pelos trabalhadores,
chamando a atenção para a necessidade de os médicos
conhecerem a ocupação, atual e pregressa, de seus
pacientes, a fim de fazer o correto diagnóstico e adotar
os procedimentos adequados.
A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no
século XVIII desencadeando transformações radicais na
forma de produzir e de viver das pessoas e, portanto, de
seu adoecer e morrer, deu novo impulso à Medicina do
Trabalho. Desde então, acompanhando as mudanças e
exigências dos processos produtivos, e dos movimentos
sociais, suas práticas têm se transformado, incorporando
novos enfoques e instrumentos de trabalho, em uma
perspectiva interdisciplinar, delimitando o campo da
Saúde Ocupacional e, mais recentemente, da Saúde dos
Trabalhadores.
Conceituar Medicina do Trabalho, situa-se
obrigatoriamente, na definição de Saúde Ocupacional
proposta pelo Comitê Misto da OIT-OMS, reunido em
Genebra, em 1950.
“A Saúde Ocupacional tem como objetivos: a
promoção e manutenção do mais alto grau de bemestar físico, mental e social dos trabalhadores em todas
as ocupações; a prevenção entre os trabalhadores, de
desvios de saúde causados pelas condições de trabalho;
a proteção dos trabalhadores em seus empregos,
dos riscos de fatores adversos à saúde; a colocação e
manutenção do trabalhador adaptadas às aptidões
fisiopsicológicas, em suma: a adaptação do trabalho ao
homem e de cada homem à sua atividade.”
Assim, a Medicina do Trabalho pode ser definida
como a especialidade médica que lida com as relações
entre saúde dos homens e mulheres trabalhadores e
seu trabalho, visando não só à prevenção das doenças
e dos acidentes do trabalho, mas à promoção da saúde
e da qualidade de vida, por meio de ações articuladas
capazes de assegurar a saúde individual, nas dimensões
física e mental, e de propiciar uma inter-relação
saudável de pessoas e destas com seu ambiente social,
particularmente, no trabalho.
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