Sindserv consegue criação de Comissão
Paritária
Grupo composto por membros do Sindserv e da Administração trabalhará para a criação
de um documento voltado para atender nossa Pauta de Reivindicações

Condições de
trabalho nas
escolas preocupam
professores

UPA inicia
atendimento ao
público

Usina de asfalto é
interditada por falta
de condições ao
servidor
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Conseguimos avançar mais um passo
nas negociações com a Administração
Municipal, o que há poucos anos muitos
achavam impossível. Hoje estamos
galgando caminhos cada vez mais
“tranquilos” em busca de nossos direitos.
Antes tínhamos uma perda salarial de 37%,
mas graças à nossa luta, conseguimos
a reposição de 17% e em alguns casos
ela já foi zerada. Conseguimos também
a aprovação dos PCCS’s Geral e do
Magistério que trouxe mais condições de
evolução dos servidores em suas carreiras.
Aguardávamos para o mês de maio,
a assinatura do prefeito Kireeff da
nossa pauta de reivindicações com seu
compromisso para a solução dos itens
apontados por ela; entretanto, na última

hora a Procuradoria do Município apontou
alguns problemas no documento, o que
surpreendeu os diretores que estavam
presentes para a assinatura do mesmo.
Por outro lado conseguimos que o prefeito
se comprometesse com um item que é
base para o desenrolar de boa parte de
nossas reivindicações, que é a criação
da Comissão Paritária que nos deixará
mais próximos das condições necessárias
para mostrar de uma vez à Administração
que é possível sim mudar a realidade do
servidor.
Avançamos mais alguns passos e em breve
estaremos colhendo os frutos de toda
essa luta, para isso devemos continuar
mostrando para a sociedade que o
servidor público municipal de Londrina é
detentor desse merecimento.

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
Servidor, é muito importante que você mantenha o seu cadastro atualizado no Sindserv. Essa informação é essencial
para melhorarmos nosso atendimento
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Assinada a criação da
comissão paritária para estudo
das reivindicações da categoria

Na sexta-feira (31/05), a Diretoria do Sindserv
esteve reunida com o prefeito Alexandre
Kireeff em seu gabinete para a assinatura
do acordo coletivo referente à pauta de
reivindicações deste ano.
Este ato não se concretizou, pois o prefeito
informou que havia um parecer contrário
emitido pela Procuradoria Geral do Município
em relação à forma como o acordo coletivo
estava sendo negociado.
Entretanto, o Prefeito reafirmou o seu
compromisso em manter os prazos
apontados no esboço do acordo coletivo e
atendeu a sugestão do sindicato assinando
o Decreto 592, que instituiu uma Comissão
Paritária de Trabalho para Estudos das
Reivindicações apresentadas pelo Sindserv,
formada por três representantes da
Administração Municipal e três servidores
indicados pelo Sindicato. O prazo máximo
para entrega do trabalho desta comissão
será de 60 dias. Esse prazo viabilizará que o
resultado dos estudos que serão realizados
possam fazer parte do PPA que está sendo
elaborado este ano.
Marcelo Urbaneja avaliou como positiva
a atitude do prefeito e uma excelente
oportunidade para a categoria, pois

“com essa comissão, teremos acesso aos
documentos do município e poderemos
questionar na fonte o que pode e o que
não pode, dessa forma participaremos mais
ativamente das decisões que serão tomadas
pela Administração em relação à nossa pauta
de reivindicações”, comentou.
O prefeito Kireeff também agradeceu
a presença dos diretores do sindicato
e ressaltou o importante papel que os
servidores vêm tendo nesta administração:
“Sabemos que a valorização destes
trabalhadores é essencial para um bom
governo”.
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As duas faces das escolas de Londrina
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Entre o sonho e a realidade, é assim que muitos
profissionais da rede municipal de educação de
Londrina se sentem, uma vez que uma parcela
destes profissionais trabalha em escolas que não
têm as mínimas condições de serem consideradas
ambientes educacionais, outra parte pode se
considerar sortuda, pois tem o benefício de
trabalhar em ambientes mais favoráveis.
Nas fotos podemos ver muito bem os dois lados
desta moeda. O diretor do Sindserv, Júlio Cezar,
visitou a escola Leonor Maestis de Held, da zona
Oeste, e constatou que a unidade mais parece um
canteiro de obras. Por sua vez, a diretora Regina
Dirce esteve na escola Maestro Roberto Pereira
Panico, localizada na zona Leste que foi recém-inaugurada e é um bom exemplo das condições
que os educadores e as crianças esperam de uma
escola.
O Sindserv já entrou em contato com a Secretaria
de Educação e cobramos da secretária o
planejamento, que a Administração deveria ter,
para solucionar os problemas das condições
precárias em que se encontram as escolas da rede
municipal. Se sua escola também se encontra
na mesma situação, entre em contato com o
Sindserv para que possamos cobrar as soluções
dos problemas.

Convênio Sest/Senat
para capacitação de
condutores de veículos
de emergência
"Condutores de veículos de emergência", é
o novo convênio entre o Sindserv e o Sest/
Senat para os servidores sindicalizados. Ele é
voltado para os motoristas do SAMU.
O curso tem carga horária de 50h, com aulas
no período noturno.
Quem tiver interesse entrar em contato com
o SINDSERV pelo telefone 3372-1257.
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Aposentados se divertem no Sindserv
Os servidores aposentados mais uma vez
se divertiram muito durante a realização da
OLT dos Aposentados. Mais uma vez após os
recados aos participantes, os aposentados
puderam desfrutar de importantes
momentos de descontração com os amigos.
Segundo a diretora Erika, “este é um
momento de confraternização desta
turma que é muito animada. Já estamos
preparando mais tipos de atividades para
implementarmos este ano para tornar este
encontro ainda mais agradável”, comentou.
E você servidor aposentado, não está
participando ainda das nossas OLTs por
quê? Aguardamos sua presença.
A OLT de JUNHO acontece no próximo dia
27 e em julho não teremos OLT, a agenda do
próximo mês será divulgada em breve.

Depois da onça morta,
todo mundo quer
aparecer na foto
É fácil mostrar a caça depois da
presa abatida, não é verdade?
Principalmente quando quem teve
todo o trabalho não é reconhecido.
E é isso que acontece inúmeras vezes
com muitos dos servidores municipais
de Londrina, enquanto muitos
“senhores” ficam posando de heróis
para a imprensa, o servidor está lá nas
UBS’s lotadas se desdobrando para
atender a população, ou dentro de
bueiros retirando a sujeira para evitar
os alagamentos nas próximas chuvas,
ou dentro de salas de aula caindo aos
pedaços.
Não queremos aparecer na televisão,
o que pedimos é respeito e condições
de trabalho justas para o servidor.
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Diretores do Sindserv levam
demanda dos educadores para secretária
Na manhã do último dia 13, os diretores do
Sindserv, Regina Dirce e Júlio Cézar estiveram
reunidos com a secretária de Educação Janet
Thomas para conversarem sobre problemas que
os servidores da educação vêm levantando nos
últimos tempos.
A secretária atendeu os diretores em seu
gabinete e apresentou um relatório parcial sobre
a educação no município e qual o planejamento
que a secretaria de educação tem para o
desenvolvimento educacional nos próximos
anos.
Quanto às questões que envolvem as demandas
dos servidores da pasta, as mesmas serão
esclarecidas durante a próxima OLT da educação
que inclusive contará com a presença da
secretária Janet, que confirmou presença para o
encontro.
O Sindserv insiste na elaboração de um
planejamento que solucione os problemas
atuais pelos quais os servidores da educação
vêm enfrentando nas escolas do município,
como a valorização do profissional da educação,
com a reposição do quadro funcional, na
efetivação das horas atividades, entre outros.
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incentivo nas unidades de Urgência e Emergência
Sindserv | Março
Junho 2013

Após um grande período de espera, foi
iniciado neste mês o atendimento ao
público na UPA da zona oeste. Os diretores
do Sindserv, Fabio, Marco e Pilar, estiveram
presentes e puderam no contato com
os servidores perceber a ansiedade e
motivação para o início dos trabalhos
naquele local.

Os servidores que compõem o atual
quadro de atendimento da UPA foram
escolhidos após um processo de remoção,
pois na promoção por habilidade e por
competência de 2012, faltaram candidatos
para ocupar as vagas da UPA. Com o
processo de remoção efetivado no mês de
maio deste ano, foi composto o quadro de

funcionários para a abertura da unidade.
O Sindserv defende que nas unidades de
Urgência e Emergência exista um incentivo
a estes servidores, pois suas escalas de
trabalho são diferenciadas de outras
unidades da Secretaria Municipal de Saúde,
pois ocorrem também nos fins de semana e
feriados.

A noite a pesar da chuva e do frio às 20h a
UPA já apresentava uma grande procura pela
comunidade

Equipe da emergência estava motivada com o
início dos trabalhos no setor

Durante o dia o movimento foi tranquilo

OLTs de maio, uma aula sobre progressão
Nas OLTs do mês de maio, foram ministradas
duas grandes aulas para os servidores a
respeito das progressões dos servidores em
relação às promoções por conhecimento e
por merecimento.
Os cursos contaram com a batuta do servidor
Roberto Pintor, um verdadeiro especialista
no assunto que conseguiu transformar um
assunto que dá sono em muita gente, em
uma aula divertida e muito esclarecedora
para os presentes.
A próxima OLT da educação será realizada no
próximo dia 25 de junho, na sede do Sindserv
e contará com a presença da Secretária de
Educação, Janet Thomas. Por isso, solicitamos
que todos os locais de trabalho enviem
seus representantes para o encontro, pois
é somente com o fortalecimento de nosso
conhecimento sobre nossos direitos e
deveres que temos força para lutar pelos
mesmos.
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Uma vida
dedicada ao trabalho
Senhor Dalvo Zani tem uma vida
regrada, às 3h30 da manhã já está
de pé, faz uma caminhada na esteira
e ouve as rezas da madrugada pelo
rádio, às 4 da manhã, com esse
primeiro passo do dia cumprido, ele
vai preparar o café. O pessoal me
pergunta: “você não tem sono?” E
eu respondo: “Tenho nada, às 21h
eu já estou dormindo”. Com 65 anos
ele tem a saúde de ferro, revela que
não bebe bebidas destiladas, tem
preferência por um bom vinho e
praticamente só anda a pé. “Esses dias
precisei pegar um ônibus, mas já fazia
mais de 10 anos que não entrava em
um.”
Filho de Pedro Zani e Rosa Lazaro
Zani, ele nasceu no dia 25 de
setembro de 1947, no estado de São
Paulo, na cidade de Colina. Quando
adolescente mudou-se junto com sua
família para a cidade de Sertanópolis
na região conhecida como Couro
do Boi, mas o sonho de seu pai era
mesmo vir morar em Londrina.
Em 1965, esse sonho se realizou e
o jovem Dalvo, agora com pouco
mais de 18 anos, foi trabalhar como
frentista em um posto de gasolina.
Após nove anos de trabalho o jovem

resolve pedir as contas para o dono
do posto, que se negava a perder o
funcionário exemplar.
Em 1 de março de 1974, no governo
do prefeito José Richa, se tornou
servidor público municipal da Vila da
Saúde, como auxiliar de saneamento.
Depois de três anos passou para o
setor de materiais onde trabalhou
até o dia 18 de janeiro de 2013 como
técnico de gestão pública.
Nestes 39 anos de serviço público,
o senhor Dalvo se orgulha de ter
apresentado apenas 3 atestados
médicos ao longo de sua carreira.
Em horas extras em haver eram mais
de 4.754 horas acumuladas, tudo
isso para demonstrar o vigor e a
responsabilidade que este homem
tem para com o trabalho.
Outro fato que demonstra essa
vontade de trabalhar e que emociona
o seu Dalvo até hoje, foi quando
o dono do antigo posto onde ele
trabalhou logo quando chegou a
Londrina, Antonio Rezende, após 30
anos, o chamou para conversar.
Com a simplicidade costumeira de
sempre, seu Dalvo diz não ter tantas
histórias emocionantes para contar,
mas as pessoas que conviveram todos

estes anos com esse servidor sabem
que não é bem assim, pois sempre
que alguém pediu algum auxílio para
Dalvo, ele sempre esteve lá, com seu
carisma e jeito simples de conquistar
as pessoas. Sem contar nas inúmeras
lutas em que este servidor esteve
junto ao Sindserv.
Dalvo é hoje uma pessoa que ao
longo de todos esses anos acumulou
a admiração de inúmeras pessoas,
pelo exemplo de pessoa dedicada
ao trabalho, à família e aos amigos.
E após tantos e merecidos anos de
serviço público, ele irá se aposentar
como o servidor mais antigo da
saúde.
Dalvo é casado com a dona Meire
Vicente Zani e tem dois filhos,
Gustavo Vicente Zani e Rodrigo
Vicente Zani.

A melhor defesa do servidor é a documentação
Foi noticiado no dia 11 de junho que
dois servidores públicos municipais
foram punidos pela Corregedoria da
Prefeitura, pelo envolvimento em atos
ilegais na gestão do ex-prefeito cassado
Homero Barbosa Neto. A exoneração é
a forma de punição administrativa mais
grave para o funcionalismo público.
Para o Presidente do Sindserv, Marcelo
Urbaneja, a estabilidade na função
pública é uma ilusão que a grande
maioria da população tem, “mas está
comprovado que não é bem assim”.
Urbaneja destaca que em alguns casos

o servidor acaba sendo “coagido” por
seus superiores a realizar “atos que não
estão de acordo com suas funções e
quem acaba se dando mal com isso é o
servidor”, revelou.
Mesmo na vida militar, onde a
hierarquia é o que manda, existe uma
máxima que todos seguem à risca que
é: “Ordem absurda não se cumpre”. É
a mesma coisa com o servidor: “Se ele
receber uma ordem para realizar uma
ação que não é de sua alçada, ele tem
todo direito de dizer não, e a orientação
que damos para os servidores é que

eles, em todas as solicitações de
serviço, sempre estejam amparados por
documentos que possam resguardá-lo
futuramente”, destacou.
O importante para o servidor é que
ele tenha o conhecimento de suas
funções e o que a lei lhe permite fazer.
“É importante que o servidor tenha em
mente isso, pois se sua chefia mandar
fazer algo que a lei não permite, o
servidor deve se negar a realizá-lo, mesmo que a ordem venha do
secretário municipal ou do prefeito”,
finalizou Urbaneja.
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O DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA HABITACIONAL
O tema que dá nome ao presente artigo apresenta
grande relevância, eis que pouco se noticia sobre
os direitos dos mutuários quanto ao Seguro
contratado no momento da aquisição do imóvel
sob o sistema de financiamento através da COHAB,
ou mesmo junto ao extinto Banco Nacional de
Habitação (BNH).
Ao adquirir um imóvel pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH), o mutuário, no ato da assinatura
do contrato, compulsoriamente está contratando
Seguro Habitacional e concordando com os termos
de uma Apólice de Seguro Habitacional.
O desconhecimento a respeito do Seguro
contratado resulta principalmente pelo fato de que,
comumente, não é fornecida uma cópia do contrato
de seguro ao mutuário. No mais, as cláusulas ali
expressas, além de desconhecidas apresentam-se,
por demais, complexas.
O Seguro Habitacional é de caráter obrigatório,
e possui o objetivo de preservar os recursos
públicos aplicados nas construções das casas e
apartamentos financiados pelo Sistema Financeiro
de Habitação e, ainda, proteger o investimento
pessoal, proporcionando uma moradia digna para
a população brasileira. O valor correspondente
ao preço do seguro encontra-se embutido nas
prestações mensais do financiamento.
Assim, a partir do momento da aquisição do imóvel
e, consequentemente, da contratação do seguro
habitacional, os mutuários têm direito a cobertura
contra Danos Físicos nos Imóveis, Morte e Invalidez
Permanente e Responsabilidade Civil do Construtor.
O ressarcimento a título de Danos Físicos no
Imóvel pelo Seguro Habitacional é direito de
todo mutuário que adquire um imóvel pelo

Sistema Financeiro de Habitação. A sua cobertura
abrange os riscos contra incêndio, queda de raio,
explosão, inundação e alagamento, destelhamento,
desmoronamento total e parcial, além de ameaça
de desmoronamento, que se configura pelo
aparecimento das tão comuns rachaduras nas
paredes dos imóveis.
Caso o servidor mutuário enfrente alguma dessas
hipóteses, terá direito a uma indenização de valor
igual ao necessário para a reposição dos prejuízos,
para que ocorra a recuperação do imóvel em
condições idênticas às que ele apresentava antes do
sinistro.
O seguro habitacional pago durante o período
em que o imóvel for financiado pode e deve ser
acionado nos casos acima mencionados. Mas o que
vem acontecendo é que, por falta de conhecimento,
os defeitos de construção do imóvel acabam
sendo resolvidos, muitas vezes, até de maneira
inadequada, pelo próprio dono do imóvel.
A indenização securitária se caracteriza por uma
obrigação de fazer, consubstanciada no conserto
ou reposição do imóvel ao seu estado anterior
ao sinistro, sendo que esta será feita em dinheiro
nos casos de danos irreparáveis ou reparação
contraindicada, salvo prévia estipulação contratual.
A justificativa jurídica para este fato é a restituição
do patrimônio ao seu estado inicial, uma vez que
“indenizar” significa “tornar indene”, ou seja, sem
danos.
Os casos mais comuns são os de ameaça de
desmoronamento e de desmoronamento parcial
de elementos estruturais, assim entendidos
aqueles que são componentes das casas, como
por exemplo, as paredes, os assoalhos, os pisos,

os telhados e as lajes. Nos edifícios, além dos já
citados, também são as colunas, vigas e pilotis.
Em relação à Morte e Invalidez Permanente,
o Seguro tem por objetivo proteger não só o
mutuário, mas principalmente sua família, no caso
da eventualidade de ocorrer sua morte ou invalidez
permanente, ou até mesmo de algum integrante da
renda familiar, quando houver previsão contratual
quanto a esta abrangência.
Nessa hipótese, o saldo devedor será quitado na sua
integralidade, quando o responsável pelo contrato
de financiamento falecer ou ficar inválido. Vale
ressaltar que, se houver mais de um participante
na renda familiar para garantir o empréstimo, a
indenização será proporcional.
Por fim, em relação ao prazo prescricional, ressalta-se a existência de jurisprudência pacificada
junto ao STJ, na qual há o entendimento de que a
prescrição não estaria caracterizada nesses casos,
haja vista que os acidentes ocorrem de forma
gradativa, ou seja, a cada novo vício, esse vínculo
se renova como se fosse uma relação de trato
sucessivo.
Desta forma, caso o servidor (mutuário) verifique
a ocorrência de algum vício estrutural em seu
imóvel, deve valer-se do seu direito de acionar o
seguro, garantindo assim a recuperação do bem nas
condições idênticas às anteriores ao sinistro.
Ressalta-se que o Sindserv encontra-se à disposição
e preparado para prestar os esclarecimentos
necessários aos servidores mutuários, seja
na comunicação do sinistro, seja na busca da
efetivação de seus direitos junto ao Poder Judiciário.
Marcelo Ramos é advogado do Sindserv!
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MP fecha usina de asfalto por falta
de condições de segurança para o servidor
No último dia 14, toda Londrina
foi surpreendida com a notícia do
fechamento da usina de asfalto do
município, promovida pelo Ministério
Público do Trabalho. A justificativa
que o procurador Marcelo Adriano
da Silva deu à imprensa foi que
constatou repetidamente, desde
2011, o descumprimento por parte
da Prefeitura em relação a quesitos
de proteção de segurança para os
servidores.
No relatório do MPT, o procurador
apontou a falta de vestiários, banheiros
e local de alimentação para os
servidores no local, além da falta de
fornecimento de Equipamentos de
Proteção Individual “EPI’s” para os
servidores da linha de usinagem do
material asfáltico.
O Sindserv, por sua vez, vem mantendo
o diálogo desde a Gestão passada
sobre o assunto em busca de uma
solução que propicie a segurança dos
nossos servidores. Segundo Marcelo
Urbaneja, presidente do Sindserv, “o

créditos da foto: NCom
fato vem mostrar para a sociedade
aquilo que nós já denunciamos na
Câmara Municipal no ano passado, que
são às péssimas condições de trabalho
aos quais são submetidos os servidores
públicos municipais e que ainda hoje
infelizmente continuam acontecendo”.
Mais uma vez o servidor provou que
merece todo o respeito desta gestão,
pois mesmo sem condições vem
desenvolvendo seu trabalho. E por
uma questão de agilidade no processo,
serão os próprios servidores que farão
as reformas na usina por determinação
da Secretaria de Obras.
Urbaneja comenta ainda que “essa
é uma amostra das condições
degradantes que os servidores públicos
são submetidos na sua função e que
mesmo assim o servidor não se deixa
abater. Esperamos que a Administração
se antecipe ás questões de segurança
dos servidores em todas as esferas,
pois além de direitos do servidor é um
benefício para o próprio município”,
finalizou.

