Sindserv cobra do prefeito
planejamento para demanda
dos servidores

OLT’s 2013
retornam com
fôlego total
Participação dos
representantes dos
locais de trabalho
é essencial para
manter a categoria
unida na conquista
de seus direitos

Sindserv
conquista espaço
nos conselhos
municipais
Prestação de
contas do sindicato
é aprovada por
unanimidade
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
A nova Administração de Londrina está
completando 100 dias de trabalho. É
um tempo curto para exigir grandes
transformações, principalmente depois de
anos e anos de uma política de desrespeito
e negligência nas questões que afetam os
servidores municipais. O prefeito Alexandre
Kireeff e sua equipe têm recebido, com
respeito e atenção, a diretoria do Sindserv
para buscar soluções às demandas
apresentadas.
Com relação ao Acordo Coletivo de
Trabalho de 2013, a reposição da inflação,
como todos sabem, foi garantida e
os demais itens foram acordados em
cronograma para apresentação de

propostas.
Um dos principais pontos, por exemplo,
é o direito à hora atividade, essencial
à qualidade do trabalho e de vida dos
profissionais da educação. Outros setores
não são diferentes, os servidores da
saúde realizaram horas extras e não
receberam integralmente, fato cobrado
de forma incisiva pelo sindicato. Operários
e servidores administrativos aguardam
definições sobre comentários de alterações
de jornada de trabalho.
Neste contexto, temos que apostar no
diálogo franco e aberto para encontrarmos
as devidas soluções. Esta é e sempre foi a
postura do Sindserv.

Marcelo Urbaneja
Presidente do Sindserv

O Sindserv informa que está com novo horário de
atendimento: 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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Sindserv cobra do prefeito planejamento
para demandas dos servidores
A diretoria do Sindserv esteve reunida no dia
4 deste mês com o Prefeito Alexandre Kireeff
para discutir e fundamentar os itens que dizem
respeito ao nosso acordo coletivo de 2013.
Além de trabalhar mais a fundo a pauta, os
diretores também tocaram em assuntos que
vêm causando questionamentos por parte dos
servidores. Na área da educação, por exemplo,
o principal assunto tem sido a questão da Hora
Atividade. Segundo Marcelo Urbaneja, “esse é
um item que já está regulamentado e tem que
se fazer cumprir, mas já que o município não
tem um número ideal de profissionais adequado
à realidade, cobramos que seja respeitado o
decreto 922/2010 que determina que essas horas

sejam pagas em pecúnia”, revelou.
Já na área da saúde, um item que causou muito
descontentamento foi o corte no pagamento
de horas extras que já haviam sido feitas.
“Aproveitamos a presença do secretário de saúde,
Francisco Eugênio Alves de Souza, para cobrar
um posicionamento ou uma definição sobre este
caso, pois não é justo para esses servidores que
estão com 20% de defasagem salarial, nos últimos
10 anos deixaram de receber 32 salários, tiveram
suas horas extras cortadas em outubro do ano
passado e agora quando a administração precisa
eles trabalham e depois não recebem. Para o
sindicato, hora extra trabalhada tem que ser hora
paga.”

A administração se comprometeu a rever os
procedimentos para o pagamento dos descontos
efetuados nos próximos meses. O sindicato
deverá retomar a negociação da hora atividade
com a secretária de educação.

Participação em OLT é uma ótima ferramenta
para o servidor
Os trabalhos das OLT’s foram retomados no
mês de março pela diretoria do Sindserv.
Servidores representantes dos locais de trabalho
participaram dos encontros que aconteceram
nos dias 20, 22 e 26 de março para servidores da
saúde, aposentados e educação respectivamente.
O que se pode observar durante os encontros
foi que os servidores das áreas da saúde e
educação estavam ansiosos para levantar
questões dentro de seus ambientes de trabalho
para posteriormente ter uma posição da

Administração Municipal.
Para a diretora de Formação e Política Sindical
do Sindserv, Erika Otaguiri, “esta foi a primeira
OLT desta nova diretoria e a primeira OLT onde
os servidores puderam falar sobre a nova
administração do município, então este foi um
bom momento para o diálogo com a categoria”.
A diretora lembra ainda da importância que
um representante de local de trabalho tem
para as OLT’S: “É muito importante que cada
local de trabalho, escola, UBS, CMEI etc.,

tenha uma pessoa que traga os problemas,
questionamentos, dúvidas e sugestões para
este espaço, da mesma forma ele deve levar de
volta para seus companheiros as respostas que
encontramos juntos neste espaço”, frisou Otaguiri.
Vale lembrar que os representantes das OLT’s
têm a liberação para participar das reuniões
regulamentada através de Acordo Coletivo, por
isso servidor, sempre que houver uma OLT, cobre
de seu representante o resultado do que foi
discutido durante o encontro.

Demandas da OLT são discutidas com Secretária
Os diretores do Sindserv, Leonildo Gergolet,
Regina Dirce e Julio Cezar estiveram reunidos
no último dia 28, com a Secretária Municipal
de Educação, Janet Thomas. A reunião foi
motivada em virtude das demandas que foram
levantadas pelos servidores sindicalizados que
participaram da primeira OLT da educação e
das visitas dos diretores nos locais de trabalho.
Assuntos como hora atividade, auxiliares de
sala e horas extras foram alguns dos itens
abordados durante o encontro. A secretária
disse conhecer boa parte dos problemas

que foram apresentados e que alguns deles
poderão ser solucionados com a contratação
dos mais de 450 professores através de
concurso.
Entretanto, Thomas disse que um dos grandes
empecilhos que a secretaria de Educação
enfrenta neste início de mandato é a falta de
orçamento para a realização de mais ações para
o melhoramento da saúde. “Não tenho hoje
condições de colocar auxiliares nas escolas, a
prioridade é primeiro conseguir mais regentes
e em segundo o orçamento, uma vez que
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houve uma redução de 30% nas horas extras,
porém tivemos aumento de 15% de alunos, por
isso não tem como falar de auxiliares sem antes
recompor o quadro de regência do município”,
revelou a secretária.
Em contrapartida a secretária se disse favorável
aos 33% de hora atividade. “Esse é um projeto
de médio a longo prazo, mas no momento não
temos como falar nisso sem antes recompor
o quadro de regência e na minha opinião os
auxiliares serão para as turmas de 1ª a 3ª que
são as que necessitam de maior atenção”,
revelou Thomas.
Quanto à questão das condições prediais das
escolas do município, a secretária disse que foi
feita uma avaliação, por engenheiro, em todas
as 16 escolas que fizeram solicitação, porém em
apenas uma o caso era mais grave, as outras
foram constatados casos de readequação.
“Hoje estamos trabalhando com a questão
da segurança destes locais, solicitamos a
manutenção de toda a rede elétrica das
escolas do município, e o próximo passo será o
trabalho com as escolas de madeira”, lembrou.
A secretária ainda revelou a dificuldade que
as outras secretarias têm em entender como a
educação funciona, por isso terá que fazer um

trabalho de conscientização junto aos outros
secretários, principalmente o de gestão, para
tornar a educação no município um pouco
mais dinâmica e com mais recursos. “Hoje é
praticamente impossível fazer uma educação
de qualidade com os 25% que são obrigatórios
por lei, por isso temos tantos problemas
pela falta de profissionais e prediais, temos
exemplos de cidades que utilizam 30% do
orçamento com educação e que os resultados
são visíveis.”
Os diretores do Sindserv saíram satisfeitos da

reunião. “Esse encontro foi muito proveitoso,
pois tivemos mais um momento para
conhecer um pouco da secretária e levar a
ela as demandas que os educadores da rede
manifestaram através do Sindserv. Podemos
observar que ela tem entendimento das
demandas e sentimos a vontade, por parte da
secretária, em solucioná-las, agora esperamos
que o prefeito Alexandre Kireeff também tenha
essa visão para que as melhorias na educação
também aconteçam”, disse Regina Dirce,
diretora de Comunicação do sindicato.

Realização de Concursos
Ainda na primeira quinzena de março, a diretoria
do Sindserv esteve reunida com representantes da
Administração municipal para formar e dar início aos
trabalhos de uma comissão que será responsável pela
elaboração de concursos públicos.
Segundo o diretor Fábio Molin, a posição do
sindicato sempre foi a defesa pela contratação
de novos servidores para recompor o quadro
funcional do município que se encontra defasado
e consequentemente diminuir a utilização de
funcionários temporários, os chamados PSS. “O Sindserv sempre lutou pela valorização dos servidores e
mostramos para a Administração que a recomposição do quadro funcional é uma necessidade e seria mais
vantajoso para o município manter serviços públicos do que empresas terceirizadas”, disse Molin.

Sindserv conquista cadeiras nos principais
conselhos municipais
O Sindserv está mais atuante do que
nunca, além de todo o trabalho que vem
desenvolvendo junto aos servidores do
município ele também resolveu acompanhar
mais de perto, como a Administração
municipal gerencia os principais recursos que
chegam à cidade.
Com esse intuito, os diretores do sindicato
participaram de todos os conselhos
municipais e, o mais importante, conseguiram
a presidência dos conselhos: Fundeb
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação), CAE (Conselho de
Alimentação Escolar).
No Fundeb o sindicato tem a representação
do diretor Leonildo Gergolet e da diretora
Regina Dirce, presidente e suplente
respectivamente. No conselho CAE, nossa
representação está marcada com a presença
do diretor Julio Cezar como presidente e da
diretora Erika Otaguiri na função de membro.
Já no conselho municipal de Saúde, nossa
representação está por conta do servidor

aposentado, porém muito atuante em nosso
sindicato, Angelo Caires como titular e do
diretor Fabio Molin como suplente, além da
participação dos diretores Pilar e Modesto
que participam como observadores.
Segundo o Presidente do Sindserv, Marcelo
Urbaneja, essa participação é de extrema
importância não só para os servidores, mas
também para a população como um todo.
“Nos últimos anos, Londrina se viu em meio
a escândalos políticos ligados diretamente

a estes assuntos (saúde e educação) e uma
das categorias que mais sofreu com essa
irresponsabilidade política foi justamente
a dos servidores públicos municipais. Por
isso, decidimos abraçar essa causa e ajudar
na fiscalização da utilização destes recursos.
O primeiro passo nós já demos, que foi
colocar pessoas capacitadas para fazer
essa fiscalização, agora vamos ao trabalho
de assegurar que estes recursos tenham o
destino correto”, disse Urbaneja.

Conselho discute diminuição da carga horária
em UBS
Em uma das primeiras reuniões do Conselho
Municipal de Saúde, foi levantada uma questão
que mexeu com os servidores da saúde nos
últimos dias. A notícia veiculada na imprensa
de que o secretário de saúde iria diminuir a
carga horária dos servidores que trabalham em
algumas unidades de saúde do município.
O Sindserv desde o início se posicionou contra

tal atitude, tomando a questão como uma
decisão unilateral da Administração. Neste
momento pedimos calma para os servidores e o
assunto foi levado para discussão no conselho
de saúde.
O mesmo decidiu que não haverá mudanças nos
horários de atendimento das unidades do Maria
Cecília e União da Vitória.

10
6

Sindserv | Abril 2013

O servidor aposentado também tem voz e
vez no Sindserv
O Sindserv acredita que Londrina é o que
é hoje em virtude destes trabalhadores
e trabalhadoras que dedicaram boa
parte de suas vidas no labor em prol do
município. Sabemos que o trabalho não
para e mesmo com o peso da idade sendo
sentido nos ombros destes companheiros
e companheiras, convidamos os servidores
aposentados a participar cada vez mais
ativamente do nosso sindicato.
Ao retomarmos os trabalhos da OLT deste
ano, demos continuidade a este projeto
de valorização aos servidores aposentados
ao realizar a 1ª OLT dos Aposentados de
2013. Além das informações gerais sobre os
acontecimentos relacionados à atual gestão
do município o servidor também pode
participar de atividades de alongamento e
do tradicional bingo que revelou uma série
de sortudos.
Mas além da preocupação em manter os
servidores aposentados atuantes em nosso
sindicato, o Sindserv também abraçou
outro programa que se preocupa com a
vida do servidor após a aposentadoria,
o PPA – Programa de Preparação à
Aposentadoria, um trabalho que tem

como objetivo discutir com o servidor,
antes do seu processo de aposentadoria,
as situações que ele enfrentará nesta nova
fase de sua vida.
A coordenação do PPA é de
responsabilidade da Secretaria de
Gestão Pública e Diretoria de Gestão de
Saúde Ocupacional, mas a equipe de
coordenação é formada por representantes
das secretarias e autarquias da prefeitura
e conta com a parceria do Sindserv e da
Associação de Aposentados.
No ano passado, a parceria entre o PPA com
o Sindserv levou mais de 50 servidores para
conhecer a Sede Campestre Angelo Caires,
em Alvorada do Sul. Durante o encontro
os participantes fizeram várias atividades e
alguns voltaram a ser criança.
No Sindserv, o servidor aposentado
pode usufruir dos mesmos serviços
que o servidor efetivo sem pagar nada
a mais por isso. Em relação à saúde, os
serviços e a rede conveniada do CASS
estão à disposição para os servidores mais
estudiosos, ou para aqueles que têm o
sonho de adquirir uma faculdade, também
temos os convênios com as instituições de

ensino, entre outros.
Os aposentados também têm direito de
usufruir das áreas de lazer que o Sindserv
oferece, como as churrasqueiras na sede
da entidade, bem como da chácara em
Alvorada do Sul.
E o projeto não para! Para este ano,
estamos desenvolvendo outros projetos e
pensando em mais parcerias que atenderão
principalmente o servidor aposentado e
agregue mais qualidade em suas vidas.

Venha participar
da próxima OLT dos
aposentados, que será
realizada no dia 26 de
abril, às 14h, no Sindserv.

O Programa de Preparação
à Aposentadoria da PML –
PPA do Ano de 2013 está
prestes a começar.
O 1º Encontro acontecerá
no auditório da Associação
dos Aposentados da PML
no dia 24/05 com
ônibus saindo da
CAAPSML às 8h.
Os servidores prestes
a se aposentar ou já
aposentados no ano
passado podem participar,
basta entrar em contato
pelos telefones:
3372-4900 ou 3372-4901
até o dia 17/04/2013 para
saber mais informações e
confirmar sua participação.
Vale muito a pena, não
deixe de participar.

A STAR CLIN TIRA SUAS DÚVIDAS
SOBRE APARELHOS ORTODÔNTICOS!!!
Existem basicamente dois tipos de
aparelhos ortodônticos: os fixos e os
removíveis.

que se pretende fazer. É muito usado
quando se pretende uma correção
ortopédica dos arcos dentários.

APARELHOS FIXOS:

O que eu posso e o que não
posso comer usando aparelho
ortodôntico ?
Se você for uma pessoa cuidadosa,
provavelmente poderá comer
quase todo tipo de alimento sem
causar dano algum ao seu aparelho.
Entretanto alguns alimentos devem
sim ser evitados. São eles: Pipocas,
Chicletes, Balas pegajosas, Chips
de milho, Castanhas, Amendoins,
Nozes, Gelo, Milho verde na espiga,
Cenoura crua, Caramelo e Doces
caramelizados.

Os fixos como o próprio nome diz,
não saem da boca e por sua vez
se subdividem em uma enorme
variedade de técnicas e modelos de
bráquetes (peças coladas ao dente),
incluindo os estéticos (porcelana).
Do que é composto meu aparelho
fixo e o que são esses nomes
estranhos que ouço no consultório
do meu Ortodontista ?
É composto basicamente por um
fio de liga metálica de aço, níquel e
cromo, em conjunto com o bráquete
(peça prateada) que é fixado ao dente
por uma resina especial.
APARELHOS REMOVÍVEIS:
De que são feitos e para que servem
os aparelhos removíveis ?
Com exceção do Arco Extra Bucal
que é um aparelho removível, mas
precisa ter bandas e tubos fixados
nos molares, os aparelhos removíveis
são uma construção mista de resina
acrílica e fios de aço ou dispositivos
em aço inox. Alguns podem até
mesmo ser construídos totalmente
em resina sem metal. Sua utilização
é enorme e variada de acordo com o

Meus dentes podem entortar
novamente após o tratamento ?
Sim, podem. A isso se dá o nome
de Recidiva. A todo tratamento
ortodôntico ou ortopédico é
esperada alguma quantidade de
recidiva. A recidiva é um processo
natural de acomodação dos dentes
conforme atuam as forças de
mastigação. Por isso é que se usa
o chamado aparelho de contenção
após a remoção do aparelho fixo.
A duração do tempo de contenção
varia de caso para caso.
Dra. Erika Rodrigues Batista
Ortodontista
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Trabalho da UGT é essencial para Brasil
aderir à convenção 151 da OIT

No dia 15 de março, durante a
Conferência Internacional da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, em
Genebra, Suíça, o Brasil formalizou
sua adesão à Convenção 151 da OIT. A
Convenção estabelece diretrizes para
a organização sindical dos servidores
públicos e a atuação deles no processo de
negociação coletiva. Com a formalização,
o governo brasileiro terá prazo de até
um ano para regulamentar as garantias
previstas na norma internacional.
A adesão do país à Convenção 151 conta
com o total apoio da União Geral dos
Trabalhadores – UGT, que já em 2007
denunciou na OIT que o Brasil ainda
não havia ratificado a Convenção. E
somente no dia 7 de abril deste ano a
ratificação aconteceu, no país, e agora, a
formalização na OIT, no último dia 15, em
Genebra.
A Convenção 151 da OIT, estabelece o
princípio da negociação coletiva entre
trabalhadores públicos e os governos
das três esferas – municipal, estadual
e federal. Esta ratificação fortalece os
sindicatos, federações e confederações
com o direito à liberdade de expressão,
de representar e ser representado, de
participar, organizar atos que busquem

a ampliação dos direitos e melhorias nas
condições laborais, mas acima de tudo a
convenção 151 faz com que os gestores
públicos passem a respeitar as entidades
como órgãos que representam a classe
trabalhadora.
Para Marcelo Urbaneja, presidente do
Sindserv Londrina e da UGT-Regional
Norte, a ratificação desta norma é muito
importante e beneficiará mais de 4
milhões de brasileiros ligados direta
ou indiretamente ao serviço público,
em especial na regulamentação ao
direito de greve dos servidores públicos.
“Aguardamos muito por este momento,
pois o servidor público municipal
tem a garantia de que o prefeito
municipal de
sua cidade será
obrigado
a receber o
representante
sindical para
discutir as
convenções
trabalhistas,
assim como
acontece hoje
com a iniciativa
privada. Os

prefeitos não têm mais como virar as
costas para os servidores e ir
para o buteco tomar doses de whisky”,
comentou.
Na opinião do presidente nacional da
UGT, Ricardo Patah, desde a fundação
da UGT lutava-se pela ratificação da
Convenção 151. “Agora há possibilidade
dos servidores públicos contarem
com direito de reivindicação, há o
estabelecimento de regras efetivas
que garantam a legitimidade jurídica e
sindical para a relação do trabalho. Não
se trata apenas de regular o direito de
greve... é muito mais que isso”, disse o
presidente nacional da UGT, que diante
da importância do assunto acompanhou
o ministro Carlos Lupi na ratificação da
Convenção na OIT.
No entanto, Patah lamenta que a
Convenção 158 – que contém dispositivo
que veda a dispensa arbitrária do
empregado pelo empregador – ainda
não tenha sido ratificada. “Mas vamos
continuar tentando. Estamos em ano de
eleições e tentaremos sensibilizar nossos
parlamentares quanto à importância
desta Convenção, que evitaria esse
absurdo que é o tratamento dado ao
trabalhador como se ele fosse uma peça
que pode ser trocada, assim, sem mais
nem menos... É preciso reconhecer o valor
das pessoas. Estamos engajados nessa
luta, para a ratificação também da 158,
para o mais rápido possível”, concluiu
Patah.
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A UGT-PARANÁ comemorou no dia 8 de
março cinco anos de atividades no estado
e inaugurou a sede da Regional Norte,
em Londrina, com a filiação de mais três
sindicatos.
A data de 8 de março é muito especial para

que a UGT oportuniza às mulheres.

estar junto à UGT e proporcionar mais

a UGT-PARANÁ. Além de comemorar o Dia

“Recentemente a UGT realizou o encontro

este momento de crescimento de nossa

Internacional da Mulher, esse dia marca a

nacional de gênero e raça, em São Paulo.

regional, onde o trabalhador poderá buscar

criação da central no estado. Há cinco anos,

Isso é um exemplo de sindicalismo

amparo sempre que necessitar, pois esse é

na cidade de Londrina, a União Geral dos

cidadão que a UGT demonstra ao trazer a

o espírito da UGT”, completou Urbaneja.

Trabalhadores no Estado do Paraná nasceu

preocupação em relação aos direitos das

alicerçada pelos ideais de um sindicalismo

mulheres na sociedade”, ressaltou Iara.

cidadão, ético e inovador.

O presidente da regional norte da UGT-

Ao completar cinco anos de atividades,

-PARANÁ, Marcelo Urbaneja, enfatizou

a UGT-PARANÁ festeja seu crescimento

a grandeza que a UGT tem em todo o

voltando ao berço de sua criação no

mundo e do prazer em fazer parte de

estado. Foi nessa cidade que demos a

mais este momento de crescimento no

largada para o surgimento da maior central

Paraná. “Tenho certeza que se qualquer

sindical paranaense. E estarmos nesse dia

companheiro estiver em um país onde

8 de março de 2013, comemorando o Dia

haja a atuação da UGT, ele não estará

Internacional da Mulher, os cinco anos de

desamparado. Tenho muito orgulho de

fundação da UGT-PARANÁ e inaugurando a
sede da Regional Norte da UGT-PARANÁ, é
uma emoção muito grande, principalmente
por vermos as lideranças que deram os
primeiros passos estarem aqui conosco,
reforçando os vínculos sindicais e de
companheirismo.
Durante a inauguração da sede da Regional
Norte, a secretária-geral da UGT-PARANÁ,
Iara Freire, falou do papel das mulheres
no cenário político e econômico, e a
participação nos processos de decisão

Rosas para comemorar o Dia
das Mulheres
Para comemorar o Dia Internacional das Mulheres,
o Sindserv, em parceria com a UGT Regional Norte,
distribuíu milhares de rosas para as mulheres do
serviço público e do comércio de Londrina. Nas fotos
os diretores Marco Modeste e Regina Dirce distribuem
rosas nos locais de trabalho.
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Sindserv investe em treinamento de
diretores
O Sindserv está promovendo treinamento
para seus diretores. O objetivo é capacitá-los para atender melhor o servidor
e aprimorar o relacionamento com a
Prefeitura.
No total quatro temas serão apresentados
e discutidos: I – Orçamento Público; II
– Segurança no Trabalho; III – Plano de
Cargos; e IV – Estatuto do Servidor.
Os dois primeiros temas já foram
ministrados e estão sendo aplicados pelos
Diretores.
Para Pilar Nadir Alvares Soldório, diretora da
secretaria geral do Sindserv, essa formação

está sendo muito proveitosa para os novos
diretores. “É um momento importante
para essa nova gestão, pois estamos tendo
contato com questões importantes para
o público em geral, mas que são pouco
compreendidas. Com isso os servidores
só têm a ganhar, pois muitas questões
abordadas nos tópicos discutidos estão
sendo esclarecidas e aplicadas no dia a dia”,
revelou Pilar.
De acordo com Marcelo Urbaneja,
Presidente do Sindserv, todas as
instituições públicas estão se aprimorando
e o Sindicato tem que acompanhar esse

aprimoramento. “Hoje não existe mais
espaço para amadorismo. Todos temos que
nos profissionalizar para melhor exercer
nossas funções e atender melhor o servidor
da prefeitura", completou.

Prestação de contas de 2012 é aprovada
por unanimidade
Foi realizada no último dia 28 de março,
na sede do Sindserv, a Assembleia
Extraordinária de Prestação de Contas
referente ao ano de 2012.
O encontro lotou o auditório da sede do
sindicato com servidores sindicalizados
interessados em saber a quantas anda
a saúde financeira do Sindserv. A
apresentação ficou a cargo do contador
(nome) do escritório (nome) responsável
pela contabilidade do sindicato. Os
números apresentados demonstraram
que a saúde orçamentária do sindicato
está em dia e que no último ano tivemos
um aumento considerável de patrimônio.
Após a demonstração das planilhas
de contabilidade que já haviam sido
aprovadas pelo conselho fiscal da gestão
anterior, deu-se a votação para aprovação
da prestação de contas 2012, com
votação unânime para sua efetivação.
Logo em seguida, foi apresentada uma
prospecção do orçamento para este ano,

baseado em projeções futuras e a mesma
também foi aprovada por todos.
Para Marcelo Urbaneja, presidente
do Sindserv, “a apresentação destes
números, bem como sua aprovação
por unanimidade sem nenhum
questionamento, são reflexos do trabalho
que estamos fazendo neste sindicato, nos
últimos anos ampliamos em inúmeras
vezes nosso patrimônio, com a aquisição

da casa ao lado que hoje é o Centro de
Estudo Sindserv para todos, bem como,
ganhamos a sede campestre de Alvorada
do Sul, mérito do senhor Angelo Caires
e o trabalho não para. Com isso os
servidores só têm a ganhar”, finalizou.
confira o balanço patrimonial e
previsão orçamentária de 2013 do
Sindserv nas páginas 12, 13 e 14.
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O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE
TRABALHO
O tema assédio moral é recente
no Brasil, mas tem crescido
vertiginosamente, tornando-se uma
epidemia!
Mas o que vem a ser o chamado
Assédio Moral? Como ele se manifesta?
Quais as medidas a serem tomadas?
Muito bem, sem a pretensão de
esgotar o tema, passamos a traçar
algumas linhas sobre esta execrável
conduta que ocorre nos locais de
trabalho, em todos os cantos do País.
O Assédio Moral ou tirania pode ser
também classificado como espécie
de “Bullying”, que ocorre nas relações
de trabalho. Consiste na conduta
degradante das condições de trabalho,
abusos, humilhações e a imposições
de cargas horárias extenuantes,
a alternância e multiplicidade
de exigências para produzir são
“frequentes” e muitas vezes passadas
com instruções confusas, cujo objetivo,
acompanhadas por ofensas repetitivas,
agressões, maximização dos “erros”
e culpas, que se repetem por toda
jornada e ausência de elogio quando
dos acertos; pode ocorrer também
de forma indireta, quando as chefias
praticam condutas como “ignorar o
trabalhador”; “pressão para que não
apresente atestado médico quando
está doente”; “brincadeiras de mau
gosto em relação ao trabalhador
quando este se ausenta para
cuidar da saúde da própria família”;
“apontamento do número de vezes em
que o trabalhador vai ao banheiro”;
“atrelar a concessão de um benefício
ou direito a um determinado limite
de faltas ao trabalho”, dentre outras
atitudes.
A deterioração das relações chega a tal
ponto que o ambiente de trabalho se
transforma em campo minado, criando

situações de medo, inveja, disputas,
fofocas e rivalidades, sejam diretas ou
indiretas, seja diretamente transmitida
pelas chefias ou de forma horizontal
quando as comunicações ocorrem
entre chefias e superiores a estes.
Os efeitos desses comportamentos
e vivências repercutem diretamente
na individualidade do trabalhador,
interferindo com a sua qualidade
de vida, conduzindo-o a desajustes
sociais e a transtornos psicológicos,
terminando por acometer por efeito
reflexo sua relação familiar.
Todos os trabalhadores e
trabalhadoras devem ficar atentos
para a ocorrência destas condutas
no ambiente, seja em relação a você
diretamente ou a um colega de
trabalho que pode estar sofrendo

calado esta “tirania”.
Ao perceber a ocorrência do
assédio moral, deve o trabalhador
procurar imediatamente um superior
hierárquico do “chefe assediador” e
relatar os fatos, lembrando sempre
que o sindicato da categoria está
preparado para atender e dar apoio
e os encaminhamentos necessários
ao trabalhador, seja por meio da
atuação de seus diretores, seja por
meio do corpo jurídico, a fazer cessar
esta violência, colocando um freio nas
“paixões desenfreadas” dos tiranos de
plantão.
*JULIO RIBEIRO DE CASTRO é
advogado do Sindserv-Ld.
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSERV
RUA BÉLGICA, 821 - LONDRINA - PR - CNPJ Nº 80.921.364/0001-43
BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2012
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CRÉDITOS

31/12/2011

31/12/2012

EVOLUÇÃO

597.385,78
6.361,93
603.747,71

427.030,44
10.000,00
437.030,44

(170.355,34)
3.638,07
(166.717,27)

1.074.946,69

1.140.919,01

65.972,32

(170.439,99)

(253.367,06)

(82.927,07)

904.506,70

887.551,95

(16.954,75)

1.324.582,39

(183.672,02)

31/12/2011

31/12/2012

EVOLUÇÃO

30.713,48

773,48

29.940,00

1.449,07

3.363,93

(1.914,86)

531.614,33
563.776,88

372.424,55
376.561,96

159.189,78
187.214,92

212.150,54

164.462,04

47.688,50

NÃO CIRCULANTE
PERMANENTE
IMOBILIZADO
ATIVO IMOBILIZADO
(-) DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA

TOTAL DO ATIVO

1.508.254,41

PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
OUTRAS CONTAS
A PAGAR
RECEITAS ANTECIPADAS

NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS

234.903,42
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO SOCIAL

732.326,99

783.558,39

(51.231,40)

1.508.254,41

1.324.582,39

183.672,02

Fevereiro
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02
588,32
3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70
758,20
1.036,01

Janeiro
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

588,32

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

758,20

1.036,01

Despesas
Ordenados e Salários
Horas Extraordinárias
I.N.S.S.
F.G.T.S.
Provisão 13ºSalario
Provisão Adicional de Férias
Encargos sobre Provisões 13º
e Adic. Férias
Auxilio Alimentação
Vale Transporte
Energia Elétrica
Telefonia
Agua e Esgoto
Combustiveis e Lubrificantes
Manutenção de Veículos
Material / Conservação e
Limpeza
Correios, Telegráfos e
Cartórios

113.978,24

113.978,24

(404.202,14)

(404.202,14)

TOTAL DAS RECEITAS

1.399,55
2.257,36

1.399,55
2.257,36

(19.155,86)

206,14

206,14

(19.155,86)

Fevereiro
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

Janeiro
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

(-) DESPESAS MEDICAS

Receitas
PML
ASMS
CAAPSML
ACESF
IPPUL / Terminal
Rodoviário
CMTU
Receitas Diversas
(-) DEDUÇÃO ROB COOPER CRED

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Março
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

(404.202,14)

1.399,55
2.257,36

206,14

Março
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Abril
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

(404.202,14)

1.399,55
2.257,36

206,14

Abril
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Maio
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

(404.202,14)

1.399,55
2.257,36

206,14

Maio
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Junho
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

(404.202,14)

1.399,55
2.257,36

206,14

Junho
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

1.399,55
2.257,36

206,14

Agosto
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

1.399,55
2.257,36

206,14

Setembro
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Julho
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Agosto
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Setembro
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

(404.202,14) (404.202,14) (404.202,14)

1.399,55
2.257,36

206,14

Julho
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Outubro
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

(404.202,14)

1.399,55
2.257,36

206,14

Outubro
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

ORÇAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA - SINDSERV
PARA O EXERCICIO DE 2013

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Novembro
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

(404.202,14)

1.399,55
2.257,36

206,14

Novembro
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19

16.794,59
27.088,26

2.473,68

TOTAL
3.171.893,40
2.285.458,34
872.360,27
71.966,30

1.036,01

758,20

3.070,51
888,17
871,63
5.109,80
401,34
5.764,50
991,70

588,32

Dezembro
15.684,51
719,15
4.345,56
787,18
717,43
635,02

113.978,24

(19.155,86)

12.432,17

9.098,36

36.846,15
10.657,98
10.459,57
61.317,56
4.816,06
69.173,99
11.900,35

7.059,84

TOTAL
188.214,13
8.629,79
52.146,72
9.446,16
8.609,18
7.620,22

1.367.738,87

(229.870,33)

(404.202,14) (4.850.425,64)

1.399,55
2.257,36

206,14

Dezembro
264.324,45
190.454,86
72.696,69
5.997,19
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ALOCAÇÃO DO
SUPERÁVIT
Aquisição de Equipamentos
de Informatica / Áudio e
Vídeo
Investimento - Ativo
Imobilizado
TOTAL DOS
INVESTIMENTOS

SUPERÁVIT OU DÉFICIT
DO PERÍODO
SUPERÁVIT PERÍODO
ACUMULADO

Desp. Diretoria (Viagens/
Alimentação/Reuniões)
Jornais (Distribuição/Editais
e Anúncios)
Seguros
Serviços de Terceiros
Manutençoes e Instalações
Publicidades e Publicações
Honorários Profissionais /
Advocaticios
Custas Judiciais
Brindes
Eventos
Vigilância
Mensalidades UGT
Impressos e Material de
Expediente
DIEESE Intersindical
Despesas Bancárias e
Financeiras
TOTAL DAS DESPESAS
866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17
1.924,65
984,87
89,18
83.812,24
Fevereiro

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

1.924,65

984,87

89,18

83.812,24

Janeiro

Fevereiro
1.000,00
29.166,00
30.166,00

Janeiro

1.000,00

29.166,00

30.166,00

60.332,00

15.955,95

15.955,95

30.166,00

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

30.166,00

1.844,39

1.844,39

30.166,00

5.617,85

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Março

90.498,00

30.166,00

Março

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Abril

120.664,01

30.166,00

Abril

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Maio

150.830,01

30.166,00

Maio

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Junho

180.996,01

30.166,00

Junho

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Julho

211.162,01

30.166,00

Julho

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Agosto

241.328,01

30.166,00

Agosto

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Setembro

271.494,01

30.166,00

Setembro

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Outubro

301.660,02

30.166,00

Outubro

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Novembro

331.826,02

30.166,00

Novembro

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

30.166,00

29.166,00

1.000,00

Dezembro

361.992,02

30.166,00

Dezembro

83.812,24

89,18

984,87

1.924,65

866,85
688,10
3.843,79
332,08
1.429,17

15.955,95

1.291,80
815,59
1.242,48
4.516,47

1.844,39

5.617,85

361.992,02

349.992,02

12.000,00

TOTAL

361.992,02

TOTAL

1.005.746,85

1.070,16

11.818,40

23.095,84

10.402,17
8.257,21
46.125,44
3.984,98
17.150,00

191.471,40

15.501,64
9.787,10
14.909,73
54.197,69

22.132,66

67.414,20
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CASS – Convênio de Assistência à Saúde do
Servidor
Localizado em uma área mais central, o novo
CASS – Convênios de Assistência à Saúde do
Servidor, proporciona ainda mais comodidade
aos servidores e seus familiares que estão em
busca de atendimento médico ou exames
laboratoriais de qualidade e a um preço
acessível.
Esta sede foi pensada pelo sindicato para que
o servidor tenha mais uma opção para atender
suas necessidades na área da saúde. Com ele
o servidor não precisa mais se deslocar até a
sede do Sindserv.
O CASS proporciona ao servidor 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. Além de toda essa comodidade, o
CASS também tem um horário de atendimento
muito mais facilitado, pois assim como o
Sindserv, o CASS não fecha para o almoço e fica
aberto das 8h às 18h.
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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VOCÊ SABIA?
Que quem possui um ou mais imóveis pode adquirir outro imóvel através de
nanciamento da Caixa?
O fato de possuir imóvel no nome não é fator impeditivo ao nanciamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal e as taxas para esta modalidade são
ÓTIMAS: a partir de 8,5% ao ano!
Que imóvel Usado também pode ser adquirido através de nanciamento da
Caixa?
Desde que o imóvel se enquadre nas condições mínimas exigidas pela engenharia da Caixa para ser aceito como garantia do nanciamento, é perfeitamente
possível nanciar um imóvel usado.
Que quem possui um imóvel nanciado pode nanciar um outro?
O cliente que já possui um imóvel nanciado pode sim adquirir mais um imóvel
através de nanciamento da Caixa, desde que possua capacidade nanceira.
Entre em contato conosco para obter maiores informações e detalhes sobre
as diversas modalidades de nanciamento habitacional.
Av. Higienópolis, 37- Sala 01 - Centro - Londrina | PR
(43) 3323-4959 | (43) 9802-0302 | (43) 9802-0405 | (43) 9802-0304
www.akytemcca.com.br | atendimento.londrina@akytemcca.com.br

LIGUE E
IREMOS
ATÉ VOCÊ
(43) 3323-5949

