Servidores aprovam em Assembleia
contraproposta do município

Administração se mostra aberta
ao diálogo, mas sindicato cobra
maior compromisso com prazos
estabelecidos

Servidor que anda na linha não tem o que temer
Sindserv
realiza aula
inaugural dos
cursos de pós

Curso de
dança agrada
servidores e
familiares
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Editorial
Administração Alexandre Kireeff
entra no seu primeiro trimestre.
Até esse momento, a relação entre
a Administração Municipal e os
servidores tem sido bastante amistosa
e o Prefeito tem demonstrado que quer
o diálogo com a categoria, entretanto
algumas situações precisam ser
pontuadas.
A reposição das perdas anuais foi
consolidada, respeitando o direito
Constitucional defendido a muito custo
pelos servidores, sendo que os outros
itens da pauta em nenhum momento
foram negados, mas solicitado
por parte da administração, maior
tempo para realização de estudos a
fim de possibilitar a concretização
de propostas dentro do PPA (Plano
Plurianual) 2014-2017.
O diálogo franco e aberto buscado pela

direção do Sindicato e apoiado pelos
servidores, vem através da proposta
ofertada pela administração tomar
corpo e forma, de modo que cabe a
todos neste momento a tranquilidade
para concretizar os anseios que os
servidores esperam há muito tempo.
O que o Sindserv aponta não é uma
expectativa de espera eterna, é que
são necessários o apontamento pela
administração de prazos e metas para
a regularização dos direitos que foram
desrespeitados por administrações
anteriores.
O discurso de uma administração
genuinamente técnica, feita com
planejamento, tem que deixar de ser
apenas discurso e se tornar realidade.
Quanto aos servidores, a palavra de
ordem é atenção e mobilização.
Para quando nós queremos nossas

reivindicações atendidas? As
reivindicações podem ser atendidas em
2013, 2014 ou em 2017. Tudo depende
de cada um de nós.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

O Sindserv informa que passará a atender em novo horário,
das 8h às 18h sem interrupção para o almoço
Curtam nossa página no Facebook e fiquem por dentro
das últimas notícias!
https://www.facebook.com/sindserv.londrina
Fique atento! O Sindicato tem um novo telefone: (43) 3372-1257
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Em Assembleia, servidores aprovam
contraproposta da Administração
Na noite do último dia 1º de março,
foi realizada no auditório do Sindserv
a Assembleia Geral para apresentar
aos servidores a contraproposta da
Administração municipal perante a nossa
pauta de reivindicações de 2013.
O presidente do Sindserv, Marcelo
Urbaneja, explicou que as negociações
com o prefeito Alexandre Kireeff tiveram
início antes mesmo de ele assumir o
mandato em janeiro deste ano. “A proposta
do prefeito durante toda a campanha
foi de fazer o novo, por isso fomos atrás
para buscar esse novo, mostramos para o
prefeito tudo o que o servidor representa
para este município e como ele vem sendo
tratado nos últimos anos. O prefeito se
mostrou aberto a essa mudança, mas assim
como ele falou: querer um governo técnico,
nós queremos que sejam estabelecidos
prazos para que as contrapropostas do
município sejam cumpridas”, ressaltou
Urbaneja.
Durante o evento, Urbaneja também
relembrou que para se chegar a este
documento foram realizadas outras quatro

reuniões com o secretariado municipal,
que se mostrou reticente neste início
de mandato. “Os secretários se mostram
zelosos quando o assunto é dinheiro, pois
justificam desconhecer o comportamento
da arrecadação municipal, por isso não se

comprometeram, entretanto, mostramos
para eles que pelo menos 95% do que é
programado pela LDO, historicamente
é cumprido. Estamos confiantes nestes
números, mas eles preferem trabalhar com
uma margem de segurança e nos

Urbaneja explica contraproposta da Administração para os servidores
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prometeram que se a arrecadação do
1º quadrimestre se confirmar teremos
novidades.”
Marcelo lembrou que uma das conquistas
dos servidores é que nos últimos anos
a recomposição da inflação vem sendo
cumprida. “Conseguimos avanços
significativos nos últimos anos, conquistamos
17% de recomposição em um arroxo salarial
que chegou aos 37%, e conseguimos
que essa dívida para com o servidor não
aumentasse, isso é muito bom, mas nós
queremos que a seriedade que o prefeito
prometeu seja cumprida, por isso queremos
que metas e datas sejam estabelecidas
dentro desta pauta que o município nos
encaminhou.” Outra conquista lembrada
por Marcelo foi a criação de comissões entre
membros da Administração e Sindserv para
tratar de alguns pontos específicos da nossa

pauta de reivindicações.
Urbaneja também revelou que infelizmente
há servidores que jogam contra os próprios
colegas de trabalho, principalmente quando
o assunto é se promover para conseguir
benefícios. “Uma pauta tão importante para
todos os servidores está sendo discutida.
Precisamos trabalhar unidos
para conseguir que benefícios
sejam concedidos não só para
uma parcela dos servidores,
mas nós trabalhamos para que
todos os servidores tenham
seus direitos atendidos” , frisou.
Após debater todos os
pontos da contraproposta
do município e estabelecer
respostas a todos os itens
discutidos, aconteceu a
deliberação que aprovou o

documento de forma unânime. Na segundafeira posterior à Assembleia, o documento foi
protocolado no gabinete do prefeito.
Para você ter acesso a este documento, basta
acessar o site do sindicato:
www.sindserv-ld.com
ou visitar o perfil do Sindserv no Facebook.
Servidores aprovam pauta por unanimidade
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Aprender a dançar é a nova diversão para os
servidores
O Curso de Dança de Salão do Sindserv teve
início no mês de fevereiro e o pessoal já começa
a se arriscar a dar os primeiros passos embalados
pelos mais tradicionais ritmos que tocam nos
clubes de dança.
O professor Rui R. A. Melo, também servidor da
Secretaria de Saúde, pratica dança de salão há
mais de oito anos e já deu aula no Espaço Latino.
Ele conta que a ideia de começar este curso
não é de hoje. “Essa ideia já tem certo tempo,
quando conversei com o diretor do sindicato
Marco Modesto, de implantar uma forma para
o servidor ter um algo a mais em seu lazer, para
se movimentar e com um preço acessível, o
problema era o espaço”, explica. “Com a criação
deste novo espaço, a conversa sobre o curso de
dança ganhou mais corpo e finalmente o servidor
pode desfrutar dos benefícios que essa prática
leva.”
Segundo o professor a dança traz vários
benefícios para a saúde do praticante, é também
um excelente exercício além de ser uma ótima
forma de esquecer dos problemas diários da
vida de cada um. “Você consegue colocar os
problemas de lado quando dança, costumamos
usar o slogan ‘quem dança é mais feliz’, porque
na hora da dança você tem que prestar a atenção
em tanta coisa, que não sobra tempo para pensar
nos problemas, você consegue se desligar do

mundo lá fora, e ao mesmo tempo você fica
conectado a este mundo da dança, mundo
artístico, um mundo mais cultural”, comenta Rui.
Para ele a procura inicial pelas aulas, foi
relativamente boa. “De início tivemos 40 alunos,
hoje já temos 50 pessoas fazendo as aulas, mas
o espaço pode atender até 80 alunos”, revela.
Rui ainda diz que estará aceitando novos alunos
até o fim do mês de março, uma vez que ele
ainda está trabalhando os passos básicos das
danças. “Estamos na fase de introdução de passos
básicos, porque cada ritmo de dança vai ser um
estilo diferente, então a pessoa vai conseguir
aprender um pouquinho de cada um e depois a
gente vai introduzir o pessoal em exercícios um
pouco mais avançados.”
O curso irá abordar em torno de dez ritmos da
dança de salão: pagode, samba, bolero, samba
de gafieira, tango, valsa, zuki, forró, salsa, entre
outros. E ele terá a duração de seis meses que,
segundo o professor, é o tempo necessário para
que a pessoa já esteja apta para dançar de forma
mais intermediária.
Despertou interesse? São quatro turmas com
aulas duas vezes por semana: segundas e quartas
/ terças e quintas das 19h30 às 20h30 e das
20h30 às 21h30, primeiras e segundas turmas
respectivamente.
Mas e se eu não tiver par? Não tem problema,

Servidor aprova curso
O servidor Délcio Garcia Martins, da Secretaria
de Agricultura, juntamente com sua esposa
Renata Oliveira Torres, são alunos do curso
de dança de Salão do Sindserv e aprovaram
o curso. “É muito legal, a gente é meio
tímido, mas o pessoal é bacana, aos poucos
a gente vai se soltando, vai descontraindo e
aprendendo a dançar. Eu achei uma iniciativa
muito boa nessa reeleição do Marcelo, e
espero ainda mais coisas para animar o
Délcio e Renata
servidor como um bailão para o servidor, eu
acho que isso é só o começo.”
Délcio revela que nem ele e a esposa sabiam dançar. “isso é bom porque a
gente está aprendendo junto, e já existia o interesse da gente fazer aulas, ela
sempre me cobrava e agora deu certo, esse curso encaixou como uma luva.”

tanto homens quanto mulheres sem par podem
fazer o curso que tem custo para servidor
sindicalizado de R$ 20 individual e R$ 35 casal e
para os não sindicalizados de R$ 35 individual e
R$ 55 o casal.

Servidora arrasta
família para a
dança

Elenira e família
Elenira Aparecida Alves é outra servidora que
também está fazendo o curso. A professora
do CEMEI Pastor Francisco Seixas, não se
contentou em fazer as aulas sozinha e trouxe
o sobrinho Rafael, a irmã Luciele e cunhado
Giovani para participar das aulas.
Ela conta que ficou sabendo do curso através
do Facebook do sindicato e pintou o interesse.
Ela revela que está gostando muito do curso
e, aos risos, “que estou aprendendo a ter
coordenação motora”.
A professora conta que decidiu trazer o
restante da família porque a reunião familiar
é uma coisa frequente em sua família.
“Gostamos muito de reunir a família para
confraternizar, nós temos um salão que o
povo se reúne, no meu caso eu sou a mais
durona da família e eu tinha que aprender a
dançar, aí aproveitei para trazer eles também”,
completa Elenira.
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Aula inaugural dá início às
pós-graduações ofertadas pelo Sindserv
No dia 23 de fevereiro foi realizada a Aula
Inaugural dos cursos de pós-graduação
ofertados pela NSE, Faculdade Intesp em
parceria com o Sindserv. Aproximadamente
150 novos alunos aguardavam ansiosos pelo
início deste novo passo que servirá como
alicerce para o avanço de suas carreiras.
Os cursos que tiveram início são os de
Gestão Pública com habilitações em: Políticas
Públicas e o outro Gestão de Pessoas, cursos
de Educação no Campo e de Educação
Especial; Psicopedagogia Institucional e
Clínica e o de Gestão Educacional.
Os cursos têm cargas horárias entre 360 e
420 horas com duração entre 9 e 11 meses,

com aulas quinzenais somente aos sábados.
As aulas serão ministradas no Centro de
Estudos “Sindserv para todos”.
As turmas para os cursos de Auditoria
em Serviços de Saúde e de Urgência e
Emergência Pré e Intra Hospitalar e ACLS
ainda não fecharam turmas, por isso se
você servidor tem interesse em iniciar uma
pós-graduação ainda este ano, essa é a sua
oportunidade.
As parcerias entre as entidades de ensino
com o Sindserv já proporcionaram que
mais de 600 servidores conseguissem
concluir uma especialização, graças às
condições facilitadas de pagamento e aos

Aula inaugural lotou Espaço de Lazer

valores diferenciados que os servidores
sindicalizados têm direito.

Servidores recebem diploma de curso
da Microsoft
Outra boa notícia para o servidor e que
também é motivo de orgulho para o
Sindserv, é que chegaram ao sindicato
os certificados dos 178 servidores que
realizaram o curso de informática.
Eliel Esteves foi um dos 178 servidores
que concluíram o curso

O curso foi mais uma parceria entre o
Sindserv com a Microsoft, que juntamente
com a UEL disponibilizaram dois diferentes
cursos de informática para os servidores em
um programa de ensino a distância.
O mesmo foi desenvolvido pelo mestre Fábio
Viana Perfetto, coordenador da Pitágoras
e professor da UEL, que acompanhou
o professor e doutor em engenharia
da produção, Dirceu Moreira Guazzi,
coordenador do programa da parceria
Microsoft/UEL.
O curso teve duração de 200h e foi dividido
em dois temas: Pilares da Educação Digital
= 60 horas e Aluno Monitor = 140 horas,
ambos voltados para os servidores públicos
municipais e seus familiares. O curso incluiu
desde o básico como a digitação, ligar e usar

a impressora, acessar a internet e até mesmo
como montar uma rede doméstica.
Os servidores que realizaram o curso podem
retirar seus diplomas na sede do Sindserv.
Parabéns a todos!
Valter da Silva recebeu seu diploma
das mãos de Urbaneja
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Documentação é a melhor arma para
amparar o servidor

José Lino

José Lino, como era seu trabalho no Setor de
Recepção e Distribuição de Materiais?
José Lino: Recebia tudo que o município
comprava, de uma agulha a um veículo, tudo
passava por mim. Então quando o material
chegava eu conferia conforme o que havia
sido licitado, se estivesse de acordo eu recebia,
caso contrário, eu recusava o recebimento do
material.
No caso dos kits escolares que acabou
ganhando repercussão na mídia, o que
aconteceu de diferente?

Nas edições passadas, abordamos um assunto que é muito comum nos
ambientes de trabalho tanto da iniciativa privada, quanto no setor público,
o Assédio Moral. Essa prática abusiva chega até a acometer trabalhadores
de doenças psíquicas, por isso ela é tratada com tamanha seriedade e
considerada um crime.
Neste sentido viemos reforçar os cuidados que o servidor deve ter em seu
ambiente de trabalho, e ir mais a fundo demonstrando que o trabalhador
não é obrigado a fazer tudo que seus superiores pedem, principalmente se
o solicitado for ilegal.
O servidor tem a força de “não” ser mandado caso se recuse a fazer uma
coisa ilícita, mas ele pode sim ser exonerado caso faça parte de algum
esquema fraudulento. E mesmo que ele entre de laranja em algum
caso suspeito, o servidor ainda pode ser isento, caso tenha em mãos
documentos que comprovem que ele foi enganado.
Temos como exemplo o caso do servidor José Lino, motorista da Secretaria
de Assistência Social, que no meio do ano passado se viu envolvido em um
dos maiores escândalos de compra irregular de materiais da administração
do ex-prefeito Barbosa Neto: o caso da compra dos Kits Escolares.
Lino que à época era Coordenador de Recepção e Distribuição de Materiais,
contou sua versão de tudo o que ocorreu durante esse período e escapou
de ser envolvido em um caso de corrupção e se tornou a principal
testemunha deste caso.
Eu não recebi a primeira remessa desse
material, o pessoal da administração, junto com
o pessoal da educação, comprou esse material
e nas notas fiscais e nos empenhos, no rodapé
vinha: “Entregar aos cuidados do fulano de tal,
em tal lugar”, essa pessoa descrita na nota não
era eu, nem onde eu estava, usavam outros
locais para descarregar essa mercadoria. Então
eles já tentaram desviar de mim o recebimento
desse material, porque sabiam que eu iria
barrar. Quando a Controladoria do Município
descobriu que tinha alguma irregularidade
questionou a cerca do recebimento irregular
do material, então eles tentaram se eximir

dizendo: “Nós não recebemos nada aqui, quem
recebe é o Lino! Ele que é o responsável pelo
recebimento”. Então a Controladoria veio em
cima de mim. Eles me questionaram, “mas
esse material (kits escolares) está irregular” e
eu retruquei: “Esse material eu não recebi, não
passou por mim isso aqui”.
Após essa desconfiança do CG do município,
com estes primeiros lotes de mercadorias,
eles continuaram a tentar desviar de você os
recebimentos?
Como eles se recusaram a receber o
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material nos locais descritos na nota, começou

questionei: “Foi você que comprou o material,

Ele me disse que foi feita uma comissão no

toda semana a parar de dois a três caminhões

você que recebeu o material, convalidou o ato,

setor porque a secretária da educação tinha

para mim, foi quando eu comecei a conferir

justificando e aceitando, então nada mais justo

determinado que fosse feita uma comissão,

tudo, o negócio era absurdo de errado! Então

do que a senhora também assinar as notas”.

para avaliar o material e receber e que as cinco

o que eu fiz? Um relatório de divergência de

E aí ela não assinou, foi consultar o secretário

pessoas da comissão registraram tudo em ata.

material. Comuniquei o secretário que eu

de gestão, e ele me falou: “Lino, ela vai receber,

era subordinado na época e falei: “Isso aqui

mas aí você assina junto com ela” e eu disse:

Você acha que foi isento de participar desse

eu não recebo”. Aí ele falou para mim: “Então

“Tudo bem”.

esquema em razão das suas atitudes?

A partir daí o que aconteceu?

Sim, porque se eu não tivesse feito tudo isso,

você aguarda que a secretária de educação vai
resolver”. E nisso só dava mercadoria chegando,

levantado toda essa documentação, feito

e quando eu falei que não ia receber o material,
caiu a casa deles, porque as notas foram se

Levei no apartamento dela as notas todas

relatórios, cobrado documentos, hoje quem

acumulando, R$ 8 milhões de mercadorias

carimbadas para ela preencher e assinar, mas

estaria preso seria eu.

paradas comigo.

ela queria que eu preenchesse, assinasse e que

E a secretária resolveu?

ela só desse um visto. Então eu disse: “Não,

E quanto aos servidores que receberam

esses carimbos são para você preencher e

aquele material a mando da secretária?

assinar, eu tenho o meu carimbo para fazer o
E nisso eu esperando a “Secretária resolver”.

mesmo”.

Hoje têm dois servidores que estão sofrendo

Após 60 dias desse impasse, a secretária

Depois dela ter assinado, fiz um relatório de

processo de exoneração, porque eles não tem

da educação fez a convalidação do ato,

acordo com o recebimento dela. Ter toda essa

respaldo, a solicitação da secretária à época

justificando e autorizando o recebimento do

documentação foi o que me respaldou um

para que eles fizessem a “comissão” foi verbal,

material daquela forma que tinha vindo. Nessa

monte.

não tinha nada escrito, somente a conferência
que eles fizeram é que foi documentada.

convalidação ela assinou juntamente com o
secretário de gestão.

E você, em algum momento ficou com medo
durante este processo?

para todos os servidores:

E como foi dada a ordem para que você
liberasse a mercadoria?

Lino encerra a entrevista deixando uma lição

Fiquei com medo sim! Primeiro fiquei com
medo de ser assassinado para eles pegarem

Mesmo com a defasagem salarial que nós temos,

Eles mandaram um E-mail para mim, dizendo

os documentos. Uma: porque eu fui uma

mesmo assim eu nunca aceitei fazer coisa errada,

que o material estava de acordo e que poderia

das últimas testemunhas a depor e todos

porque lá no almoxarifado onde eu estava,

mandar para o departamento, nesse momento

que foram mentiram e ninguém comprovou

recebia umas “propostinhas” de fornecedores

foi onde eu pensei “que somente com o E-mail,

nada. E quando eu fui dar meu depoimento,

que mandavam materiais diferentes daquilo que

não iria me respaldar se houvesse algum

que eu falei tudo o que tinha que falar e levei

estava licitado. Mas comigo não passava nada,

problema, porque se primeiro eles receberam o

documentos, no dia seguinte saiu na imprensa

chegava coisa diferente do licitado eu já ligava

material longe de mim, e se ela (secretária) fez a

que eu era o denunciante, quando na verdade

para o fornecedor e questionava o material. Nisso

convalidação do ato, nada mais justo do que ela

fui convocado com depoente. Isso mexeu ainda

eles já vinham com conversa mole, perguntando

também assinasse as notas”.

mais comigo, por uns 15 dias nem dormi direito

se a gente precisava de alguma coisa e por aí vai.

com medo de alguém me pegar.

Mas eu nunca aceitei nada!

E ela aceitou assinar as notas?

Também fiquei com medo porque tiveram duas
notas fiscais que eu assinei, que não foram

Servidor, você não é obrigado a fazer nada que

Então peguei as notas e enviei para ela, com um

recebidas por mim, mas por um outro servidor

não queira, procure estar sempre respaldado

relatório explicando o procedimento. Quando

em quem eu confiava, mas o cara usou de

por documentos que comprovem o serviço que

as notas chegaram nas mãos da secretária,

má fé comigo, ele recebeu a mercadoria e me

você está fazendo. Foi isso que o Lino fez e que

ela me ligou questionando que o responsável

disse que estava tudo ok e que podia mandar

o ajudou a não se sujar nessa história.

por recebimento e mandar era eu. Então

pagar, porque ele já tinha conferido o material.
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Espaço de Lazer ainda melhor para receber o
servidor
Se antes a procura pela utilização do
espaço de lazer do Sindserv era acirrada,
imagine agora que as obras de finalização
do espaço chegaram ao fim.
O espaço fica nos fundos do Centro de
Estudos Sindserv Para Todos, está com
a pintura em dia, os banheiros foram
finalizados, conta com piso antiderrapante
e, pensando na acessibilidade, a antiga
escada de acesso deu lugar a uma rampa,

para que cadeirantes tenham o acesso
facilitado ao local.
Se você servidor ainda não conhece o
espaço, ele já foi palco de casamentos,
aniversários de 15 anos e outras
comemorações, por isso se você pensa
que o espaço é pequeno ou que não tem
estrutura, você está enganado, venha fazer
uma visita e conheça o Espaço de Lazer do
Sindserv.

Para agendar uma data para confraternizar
no local, o servidor deve aguardar sempre
o 1º dia útil de cada mês, quando é aberta
a agenda para reserva dos espaços. Você
também tem a oportunidade de desfrutar
de momentos agradáveis na nossa sede
Campestre Angelo Caires, que fica em
Alvorada do Sul.
Entre em contato com o Sindserv pelo
novo telefone (43) 3372-1257.
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Você que é servidor ativo, aposentado ou pensionista da Prefeitura Municipal de
Londrina e do Governo do Estado do Paraná, a Caixa Econômica Federal concede
diversas vantagens na contratação do empréstimo consignado com desconto em
folha de pagamento (beneficio/salário).
O empréstimo consignado Caixa oferece uma das melhores taxas de juros do
mercado e está à disposição do cliente que precisa de um dinheiro extra para
pagar IPVA, IPTU, comprar material escolar, fazer a matrícula do filho, quitar
dívidas, fazer uma viagem ou realizar qualquer outro negócio.
E, para sua comodidade, você não precisa ir a uma agência da Caixa, basta falar
com a AKYTEM, correspondente credenciado da Caixa (fone 3323-5949) que um
consultor irá até você.
O procedimento para contratação do empréstimo consignado CAIXA é rápido e
fácil, dispensa a necessidade de avalista e consulta do SPC ou Serasa. As taxas
de juros são baixas e pré-fixadas garantindo mais dinheiro no bolso.
Se você já é cliente Caixa não perca tempo e faça já o seu Empréstimo
Consignado com juros especiais e prazo prolongado. E você que ainda não é
cliente, fale com a AKYTEM, abra sua conta e usufrua de inúmeros benefícios.
SIMULAÇÃO – Empréstimo CONSIGNADO para Servidores Públicos Ativos e
Inativos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
VALOR LÍQUIDO

PRAZO

12

24

36

48

60

72

R$ 1.050,00

R$ 98,47

R$ 54,31

R$ 39,71

R$ 3.000,00

R$ 281,37

R$ 155,19

R$ 113,47

R$ 92,98

R$ 80,99

R$ 73,25

R$ 5.600,00

R$ 525,22

R$ 289,69

R$ 211,82

R$ 173,57

R$ 151,19

R$ 136,74

R$ 8.100,00

R$ 759,10

R$ 419,02

R$ 306,39

R$ 251,06

R$ 218,69

R$ 197,79

R$ 10.500,00

R$ 984,79

R$ 543,17

R$ 397,17

R$ 325,45

R$ 278,41

R$ 256,39

R$ 32,54

R$ 28,34

R$ 25,63

R$ 12.500,00 R$ 1.172,38 R$ 646,64 R$ 472,82 R$ 387,45 R$ 337,49 R$ 305,23
R$ 15.000,00 R$ 1.406,85 R$ 775,96 R$ 567,38 R$ 464,94 R$ 404,99 R$ 366,28

Essas simulações são apenas demonstrativas e não tem valor de proposta. O valor do contrato depende da
capacidade de pagamento e das garantias da operação exigidas pela Caixa. Os valores das parcelas já
incluem o IOF e foram calculados com base na taxa de 1,67% a.m. A taxa e os prazos de pagamentos estão
sujeitos à alteração sem prévio aviso. Os valores das parcelas estão sujeitos a variações de acordo com o dia
de contratação.
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Localizado em uma área mais central, o
novo CASS – Convênios de Assistência
à Saúde do Servidor, irá proporcionar
ainda mais comodidade aos servidores e
seus familiares que estiverem em busca
de atendimento médico ou exames
laboratoriais de qualidade e a um preço
reduzido.
O CASS é a evolução do “Sindserv Saúde”,
um projeto implantado pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de
Londrina para viabilizar aos servidores
públicos melhores condições de acesso a

atendimentos médicos particulares bem
como a exames laboratoriais com valores
mais acessíveis.
Até o mês de fevereiro, o servidor para
conseguir uma guia de atendimento tinha
que ir à sede do sindicato e muitas vezes
tinha que retornar para o centro da cidade
para realizar suas consultas. Hoje, com a
sede própria, o servidor tem a comodidade
de conseguir sua guia sem sair do centro e
ainda contar com estacionamento no local
que facilita muito no trânsito caótico da
cidade.

Como a estrutura é grande, o serviço de
atendimento jurídico do Sindserv também
passou a ser prestado no CASS, por isso
se o servidor necessitar de assistência de
algum dos nossos advogados também
pode contar com a infraestrutura que o
espaço oferece.
O CASS funciona na Rua Senador Souza
Naves, 294 – Sala 2 e seu telefone é
3342-2277.
A relação dos consultórios e laboratórios
conveniados, você encontra no site do
Sindserv: www.sindserv-ld.com.br.
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CUIDANDO DA BOCA, PRESERVAMOS
NOSSO CORAÇÃO!!!
Por muito tempo a odontologia foi vista como
uma área isolada da saúde, por esse motivo a
saúde bucal raramente era associada à saúde
geral do paciente, não havendo uma integração
multiprofissional no atendimento do mesmo.
Já há alguns anos, estudos têm demonstrado
o impacto da condição da saúde bucal na
qualidade de vida e no bem-estar dos indivíduos.

Entre as doenças bucais mais frequentes na
população brasileira, destacam-se a cárie dental
e a doença periodontal, doenças bacterianas
consideradas as maiores causas de perda
dentária, o que influencia diretamente na
qualidade de vida dos indivíduos de forma
ampla, seja física, funcional, nutricional e até
mesmo psicossocial. Quando instaladas essas

doenças e não tratadas, originam-se focos de
infecção, onde há grande concentração de
bactérias prejudiciais à saúde geral do indivíduo,
podendo desencadear ou agravar problemas
sistêmicos como endocardite bacteriana,
problemas cardiovasculares, parto prematuro,
entre outros. Isso ocorre porque a infecção
bucal pode se disseminar através da corrente
sanguínea levando a um processo inflamatório
generalizado.
Dessa forma, é importante se conscientizar que
a boca é uma “porta” aberta para infecções e é
preciso ficar atento a qualquer alteração no meio
bucal ou sinal de sangramento gengival, visto
que as bactérias podem entrar na circulação por
estes pontos de sangramento.
Em vista disso, a odontologia se insere em um
conjunto de atividades que tratam da saúde geral
das pessoas. Assim como existem alterações no
estado de saúde geral do paciente que podem
interferir em determinados procedimentos
odontológicos, é preciso que a saúde bucal
esteja em perfeito estado para garantir o bom
funcionamento do organismo como um todo.
Na verdade é importante ressaltar que a saúde
geral engloba a saúde bucal, ou seja, a boca não
está separada do resto do corpo e um indivíduo
só pode ser considerado saudável se todo
corpo estiver em perfeitas condições, inclusive a
cavidade bucal.
Portanto, tendo conhecimento sobre a influência
que o tratamento dentário exerce sobre a
saúde geral, fica evidente a necessidade de um
acompanhamento preventivo, assim como de um
tratamento odontológico periódico, buscando
profissionais capacitados e especializados que,
atuando em conjunto e aliados a uma infra-estrutura adequada para melhor atendê-lo,
visam trocar experiências e conhecimentos para
que o resultado seja um tratamento eficaz e
de qualidade, vendo o paciente como um ser
biopsicosocial e atendendo-o dentro da sua
individualidade.
Afinal, a sua saúde e a sua família são o mais
importante e prioridade!
Dra. Milene do Carmo

Sindserv | Março 2013

11
15

ATENÇÃO, SERVIDORES! IMPORTANTE!
SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO!
Os servidores públicos do Município de
Londrina quando foram empossados em
cargo público contraíram uma relação
jurídica com o Município, da qual derivam
direitos e deveres recíprocos estabelecidos
pela Lei Municipal 4.928/92 (Estatuto dos
Servidores). Desta forma, os servidores
do Município passaram a ter o dever de
obedecer às normas jurídicas que regulam
o exercício da função pública.
Entretanto, quando o servidor desrespeita
o regime disciplinar estabelecido no
estatuto, a Administração Pública reserva-se o direito de puni-lo pela irregularidade.
Na verdade, antes de ser direito, é
dever do administrador público punir
as irregularidades funcionais cometidas
pelos servidores. É o chamado “poder-dever”. A Administração Pública tem o
poder de punir, mas também tem o dever
de punir.
Porém, a Administração Pública não
pode simplesmente punir o servidor. Ao
contrário, em virtude de dispositivo legal
e constitucional, é necessário que se
permita ao servidor acusado desrespeitar
o estatuto, o direito ao contraditório e
ampla defesa, conforme estabelece a
Constituição Federal em seu art. 5º, inciso
LV. O contraditório e a ampla defesa são
a oportunidade que o servidor tem de se
defender apresentando a sua versão dos
fatos e propondo provas documentais e
testemunhais, entre outras.
Assim sendo, visando a essa
oportunização de defesa para o servidor
que cometeu irregularidade, o legislador
criou a figura do “devido processo legal”
que, para os servidores do Município,
traduz-se no Processo Administrativo
Disciplinar, que é o procedimento

administrativo que permite ao servidor
exercer seu direito ao contraditório e
ampla defesa, antes de ser punido.
A esse respeito, ainda hoje é muito
comum confundir “SINDICÂNCIA”
com “PROCESSO ADMINISTRATIVO”. A
sindicância, normalmente, tem função
investigativa, ou seja, presta-se a apurar
uma irregularidade e apontar o culpado. O
Processo Administrativo, normalmente, é
instaurado para punir o servidor apontado
como culpado em uma Sindicância. O
Processo Administrativo pode, inclusive,
ensejar punições gravíssimas, como, por
exemplo, a demissão do denunciado
ou a cassação de sua aposentadoria.
Desnecessário dizer o quanto a
sindicância também é importante, pois
o servidor que for considerado culpado
em uma sindicância será réu em processo
administrativo.
Nesta senda, a assessoria jurídica
do Sindserv tem notado que muitos
servidores, que estão
respondendo sindicância ou
processo administrativo, têm
ido prestar os depoimentos
das audiências iniciais sem a
assistência do advogado.
Em face do exposto, o Sindserv
informa que proporciona aos
servidores a defesa de seus
interesses nesses processos. Uma
boa defesa técnica, elaborada
por advogado, desde o começo
do processo, pode fazer toda a
diferença em sindicâncias e/ou
processos administrativos que
muitas vezes podem ocasionar
até a demissão do servidor do
serviço público.

Desta forma, a Assessoria Jurídica do
Sindserv orienta os servidores para que
procurem o serviço jurídico oferecido
desde o momento em que foram
intimados a depor pela primeira vez, pois
assim fazendo estarão exercendo o seu
direito, inclusive o direito de não produzir
provas prejudiciais a si próprio por falta de
orientação técnica adequada, até porque,
conforme a Constituição Federal, ninguém
é obrigado a fazer prova contra si mesmo.
A intenção principal do Sindserv, na
defesa dos interesses dos servidores,
é que nenhum servidor fique sem a
defesa técnica prestada pelo profissional
advogado em nenhuma fase do processo
e, principalmente, nas fases iniciais,
que, normalmente, se mostram as mais
importantes para a defesa do servidor.
MARCELO RAMOS
Advogado do Sindserv – OAB/PR 55.896
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