Em Assembleia Histórica, mais um passo em direção
ao zeramento das perdas salariais dos 37%
Proposta aprovada pela categoria trará o zeramento das perdas salariais para mais de 3.800
servidores

Sindserv conquista 33%
de hora atividade para o
próximo ano
Além deste item que faz parte
da pauta de reivindicações
da categoria, também foi
anunciada a realização da
promoção por Competência e
habilidade.
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Este último mês o Sindserv comemora mais um
período de grandes conquistas para a categoria.
Em primeiro lugar, como já foi noticiado,
servidores aprovaram em Assembleia a proposta
da Administração Kireeff em relação ao zeramento
das perdas salariais para mais de 3.800 servidores.
Não podemos esquecer, ainda, que a maioria dos
servidores, ao contrário da direção do Sindserv, já
havia dado como perdida a reposição dos 37%,
herdada da Administração Petista de Nedson
Micheletti e consentida pela leniência da diretoria
anterior.
Essa conquista é fruto de muito trabalho do
Sindicato em parceria com vocês servidores.
Zeramos as perdas salariais dos aposentados,
agora dos agentes de gestão, técnicos e de
gestão e saúde, com isso abrimos caminho para
o zeramento das perdas dos Professores e nível
superior da saúde. E continuamos a afirmar que

recursos existem e continuaremos a cobrar da
administração uma proposta para estes servidores,
como sempre fizemos e que resultaram em
grandes vitórias como: equiparação do magistério
municipal ao nível salarial superior na prefeitura,
PCCS claro e acessível, gratificação do magistério
em substituição ao Prodap/produt e agora os
33% de hora atividade, que trará qualidade de
vida e condições de trabalho aos professores do
município e ainda a oportunidade de promoção
por competência e habilidades.
Como podemos ver, foram muitas as conquistas,
a parceria Sindserv-servidor produz resultados
inquestionáveis, o que ainda falta depende da
nossa organização e união, a parceria Sindserv-servidor ,
O Sindserv não para! Trabalhamos dia após dia
para trazermos avanços para os servidores, para
fazer valer os direitos de vocês funcionários
públicos municipais.

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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Servidores aprovam em Assembleia proposta
do prefeito
A Assembleia Geral, convocada pelo
Sindserv, no dia 30/07, reuniu mais de 800
servidores que votaram pela aprovação ou
não da proposta encaminhada pelo Prefeito
Alexandre Kireeff ao sindicato, referente à
pauta de reivindicações da categoria para
este ano.
Na proposta, a Administração municipal se
compromete com o zeramento das perdas
salariais de três categorias do funcionalismo
público municipal: Agentes de Saúde Pública,
Técnicos de Saúde Pública e Técnicos de
Gestão Pública da seguinte forma:
AGP’s tiveram 16,40% de reposição que será
paga em 01 parcela no mês de fevereiro/2014
e dos Técnicos também tiveram os mesmos
16,40%, porém sua reposição será feita em 03
parcelas com os índices de 5,19% cada, nos
meses de fevereiro/2014, fevereiro/2015 e
fevereiro/2016.

A proposta atende um item do documento
de reivindicação, a medida irá beneficiar mais
de 3.800 servidores que ainda acumulavam
16,41% de defasagem salarial adquirida
durante os anos de 2000 a 2008.
Segundo o Presidente do Sindserv, Marcelo
Urbaneja, “foi uma negociação muito difícil,
o secretariado do prefeito nos apresentava
uma proposta de reposição salarial para
os AGP’s, TGP’s e TSP’s ao longo de 15
anos, rechaçamos essa ideia por achá-la
desrespeitosa com o servidor, apresentamos
números e documentos e mostramos que
era possível um comprometimento maior,
pois isso é parte da garantia dos direitos
trabalhistas que por anos nos foi negado
e que o orçamento historicamente se
comporta muito mais otimista do que eles
estão pensando”, disse Urbaneja.
Ainda segundo Urbaneja, o sindicato
continuará lutando pelos outros itens

da pauta de reivindicação. “A proposta é
conservadora, mas reconhecemos que
houve boa vontade do prefeito em atender
a categoria, ele se mostrou aberto ao diálogo
e se comprometeu em prosseguir com os
outros itens da pauta no próximo semestre”,
explicou.
A proposta foi apresentada e aceita pela
imensa maioria dos servidores presentes à
Assembleia.
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Manhã de vitória! Sindserv conquista 33% de
hora atividade e promoção por Competência e
Habilidade na função de supervisor
Sindserv | Agosto 2013

Na manhã do último dia 8, foi realizada
mais uma reunião entre representantes
das escolas municipais e Cmeis, Sindserv e
Secretária de Educação, com o objetivo de
discutir dois itens importantíssimos para a
categoria do magistério.
Essa comissão foi formada pelo Sindserv
no mês de maio, após algumas reuniões,
foi demonstrado um posicionamento de
defesa intransigente das reivindicações
dos professores. Depois de muito diálogo
e esclarecimentos técnicos por parte dos
diretores do Sindserv e representantes
de professores com a secretária, as
reivindicações referentes à educação foram
atendidas. Segundo o diretor Julio Cezar,
“os assuntos que foram encaminhados
nada mais são do que os itens referentes
à educação que fazem parte da pauta de
reivindicações da categoria que foi entregue
ao prefeito Alexandre Kireeff no início do
ano,” esclareceu o diretor completando que
isso foi necessário, uma vez que o próprio
prefeito pontuou que a secretária tem
autonomia dentro da pasta para tomar
decisões.
Durante o encontro a secretária Janeth
anunciou duas medidas que são encaradas
como uma grande conquista para os
professores da rede. A primeira delas é
que a partir do próximo ano (2014), os
professores municipais de Londrina passam
a contar com 33% de horas atividades. Essa

regulamentação será assinada ainda este ano
e está de acordo com a Lei 11.738/2008 que
instituiu as Horas Atividades no município,
mas em virtude da grande defasagem de
profissionais nas instituições de ensino,
estavam sendo realizadas apenas 20% e em
alguns casos nem isso.
Outra grande notícia do encontro foi o anúncio
da realização da tão esperada Promoção por
Competência e Habilidade para a função
de Supervisor também para o próximo ano.
Esta promoção foi regulamentada pela lei
municipal 11.531/2012 e faz parte do último
PCCS aprovado para o magistério, porém

ainda não havia sido aplicada.
A diretora Regina Dirce explica que estas
conquistas só foram possíveis graças à
organização dos professores em conjunto
com o Sindserv, que vem promovendo
reuniões com a Secretária desde o mês de
maio, antes mesmo da OLT onde a secretária
esteve presente. “Nós do Sindserv e a
comissão, fomos insistentes e enfáticos nessa
questão do melhoramento das condições de
trabalho e qualidade de vida do Profissional
do magistério, pois esses avanços no futuro
farão toda a diferença para a educação
municipal”, concluiu a diretora.
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Sindserv participa da abertura da Semana
Mundial de Aleitamento Materno
No dia primeiro deste mês, na sede da OAB de
Londrina, foi realizada a abertura da Semana
Mundial de Aleitamento Materno. O evento
contou com a participação de mais de 300
pessoas, inclusive da diretoria do Sindserv
que apoia essa ação tão importante.
Segundo a diretora Pilar, “o leite materno
é o alimento completo até os 6 meses de
vida de um bebê, não sendo necessário
nenhum complemento”. Ela lembra que em
2011, a unidade de Saúde da Família Piza/
Roseira onde atuava como coordenadora, foi
certificada pelo Ministério da Saúde junto à
Rede Amamenta Brasil como reconhecimento
do trabalho de toda a equipe daquela USF na
promoção, apoio e incentivo ao aleitamento
materno.
Reforça que muitos bebês prematuros
dependem do leite materno que os bancos
de Leite da cidade captam, através do
desprendimento de mães que, ao alimentarem
seus bebês, também doam o excedente do
seu leite aos pequenos que tanto necessitam.
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Doenças que chegam com a idade
Dores nos joelhos, na coluna e limitações
de movimentos. Com o passar dos anos,
esses são alguns dos sintomas causados
pelo desgaste das articulações. Embora
o predomínio seja em pessoas com mais
de 60 anos, crianças, jovens, atletas e
adultos não estão livres de desenvolvê-las. “Entre as mais comuns na população,
estão a artrite reumatoide e a artrose”, diz
o dr. Reynaldo Jesus-Garcia, ortopedista
e médico coordenador do Programa
Integrado de Ortopedia e Reumatologia
do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).
Apesar do nome parecido, artrite e artrose
são doenças diferentes.
A artrite é uma inflamação da articulação
que destroi a cartilagem. Dessa forma,
o atrito das extremidades dos ossos
aumenta e gera irritação no local.
A mais comum entre as artrites é a
reumatoide. Esse quadro ainda tem
causa desconhecida, entretanto é a mais
grave das inflamações. "É uma doença
autoimune, devido a uma reação de
anticorpo do próprio organismo contra
a cartilagem, que acaba desencadeando
uma resposta inflamatória", explica o dr.
Reynaldo.

"É uma doença autoimune, devido a
uma reação de anticorpo do próprio
organismo contra a cartilagem, que
acaba desencadeando uma resposta
inflamatória.”
Segundo dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS), a artrite reumatoide
ocorre com frequência duas vezes e
meia maior em mulheres do que em
homens. Os sintomas são rigidez, inchaço
e vermelhidão nas mãos, limitação de
movimentos e dor intensa. Ao longo dos
anos, as articulações vão apresentando
deformidades que limitam intensamente
o movimento das articulações.
A artrose é uma doença degenerativa,
ou seja, um desgaste natural das
articulações. As principais causas são
sedentarismo, má postura, traumas
frequentes – ocasionados por pancadas e
lesões –, além do excesso de peso. Dores
que aparecem com o movimento ou em
repouso, mais comuns pela manhã, são os
principais sintomas. A boa notícia é que a
artrose pode ser prevenida.
Cuide de seus movimentos
A melhor maneira de evitar essas doenças é

controlar o peso, fortalecer a musculatura
e adotar hábitos alimentares saudáveis,
pois o envelhecimento do organismo
torna-se mais lento. Mas quando esses
problemas aparecem, é inevitável realizar
um tratamento à base de medicamentos
para amenizar a dor e preservar a função
da articulação acometida, além das
alternativas para estimular a regeneração
da cartilagem.
Em casos mais graves, pode ser feita uma
cirurgia, realizada nos ossos e não na
própria articulação, para corrigir a postura
e mudar a posição do eixo do osso que
está limitando o movimento da pessoa.
Há ainda a alternativa de cirurgia para
retirar os tecidos que estão inflamados,
por meio da artroscopia. Caso a doença
progrida, pode ser feito um implante
de cartilagem, em que fragmentos de
cartilagem saudáveis são retirados para
serem colocados em locais desgastados.
Nos casos avançados, pode ser necessária
a ressecção da cartilagem da articulação
e a substituição por uma prótese metálica
no lugar da cartilagem destruída.
Fonte: www.einstein.br
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Sindserv inicia mais um curso em
parceria com UEL/Microsoft
Na noite do último dia 31, foi dado
início a mais um curso de informática
para os servidores públicos municipais,
promovido pelo Sindserv em parceria
com duas grandes instituições, UEL e
Microsoft.
A aula inaugural contou com a presença de
60 pessoas que receberam as instruções
de como será realizado o curso, os itens
que serão abordados durante as aulas,
como sanar suas dúvidas, entre outros.
O diretor Marco Modesto também
colocou a estrutura do Sindserv à
disposição dos alunos. “Sempre que o
servidor tiver alguma dúvida, entre em
contato conosco que nós ajudaremos,
inclusive para aqueles que não têm
computador ou têm dificuldades com a
internet, o sindicato disponibilizará um
computador para que o servidor não
deixe de fazer suas aulas”, relatou.

11
9

10

Sindserv | Agosto 2013

Eleição para escolha dos diretores
da rede já está sendo discutida e
acompanhada de perto pelo Sindserv
Vem sendo muito discutida no município
a eleição para os diretores das escolas
municipais que serão realizadas nos
próximos meses.
Como este é o primeiro ano desta nova
Administração, os profissionais da rede se
sentiram preocupados com os rumos que
este processo eleitoral viesse a tomar e muito
foi especulado. Dessa forma, o Sindserv
cobrou da Secretária Janeth Thomas,
agilidade na formação da comissão eleitoral
central, que é constituída por servidores de
diferentes funções dentro da secretaria de
educação para discutir a melhor forma de
realização deste processo.
Na segunda reunião que aconteceu na
sala de reuniões da CMTU, a secretária
Janeth explicou que aquele encontro era

importante para “definir o que esperamos
de um diretor e quais as melhores formas
para escolher os profissionais com o perfil
desejado”, disse.
Representando o Sindserv, estava presente
a diretora Regina Dirce que explicou a
importância destes encontros para o
desenvolvimento do processo educacional.
“A educação no município teve poucos
avanços nos últimos anos devido a uma
série de problemas e muitas mudanças nos
diversos setores da SME. Agora o que vemos é
diferente, estamos participando do processo
e os educadores podem opinar, mostrando
o que querem e como querem através
do debate de ideias, isso fortalece todo o
processo eleitoral e consequentemente
a forma de se fazer educação em nosso

município”, explicou a diretora.
Até a realização do processo eleitoral para
a escolha dos novos diretores das escolas
municipais, serão realizadas outras reuniões
para definir como funcionará todo o
processo.
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DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO
SERVIDOR PÚBLICO
Paul Jürgen Kelter*
A
Aposentadoria
por
invalidez
permanente é aquela paga ao servidor
público que se tornar incapaz de exercer
as funções que tinha antes da ocorrência
de sua incapacidade e que não pode ser
readaptado para outra função no serviço
público.
É fundamentada no inciso I, do parágrafo 1°,
do artigo 40 da Constituição da República,
que prevê: “Os servidores abrangidos
pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados [...] por
invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável [...]”.
Esta aposentadoria é aposentadoria
de natureza compulsória, já que uma
vez constatada a invalidez definitiva
pela perícia médica oficial independe
da vontade do servidor permanecer
trabalhando.
O valor dos proventos será proporcional ao
tempo de contribuição, salvo se decorrente
de acidente em serviço, moléstia

profissional, ou seja, que foi causada
pela atividade que exercia o servidor, ou
doença grave, contagiosa ou incurável,
conforme uma lista prevista na legislação,
que geralmente inclui: tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estado avançado da
doença de Paget (osteíte deformante),
AIDS, e contaminação por radiação.
Assim, por exemplo, uma mulher que se
aposentar por invalidez com um total de 15
anos de contribuição e esta aposentadoria
não se enquadrar nas hipóteses de
pagamento integral, receberá 50% da
média de seus vencimentos, pois trabalhou
apenas 15 dos 30 anos necessários.
A lista de doenças graves tem tido sua
constitucionalidade
questionada
na
justiça, uma vez que os especialistas
entendem que ela é discriminatória, já que
atende apenas alguns doentes, deixando
outros, com doenças tão graves e que
causam tanto sofrimento quanto àquelas
da lista sem direito à aposentadoria
integral.

Resumo:
• Requisitos: Incapacidade total e definitiva
para o exercício do cargo,
• Teto do Benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo (art. 40, §2° CR).
• Reajuste do Benefício: Mesma data e
mesmo índice dos segurados do INSS (art.
15 da lei 10.887/2004).
• Base de cálculo da Renda Mensal Inicial:
Média aritmética simples das 80% maiores
remunerações calculadas a partir de julho
de 1994 (art. 1º da lei 10.887/2004).
• Forma de Cálculo: Proporcional ao tempo
de contribuição
o Exceções: Acidente de trabalho,
Moléstia profissional, ou Doença grave,
contagiosa ou incurável na forma da lei.
* Advogado; discente do curso de
mestrado em Ciências Jurídicas do Centro
Universitário de Maringá; professor do
curso de direito da Universidade Norte do
Paraná, professor convidado dos cursos de
pós-graduação em direito do Instituto de
Direito Constitucional e Cidadania, União
Educacional de Cascavel, Faculdade Dom
Bosco e Universidade Paranaense.

Sindserv ainda mais próximo dos servidores
Os diretores do Sindserv Julio
Cezar e Regina Dirce foram
convidados no mês de Julho
a participar de duas práticas
pedagógicas com os professores
das escolas municipais Nara
Manella e Senador Gaspar Velloso.
Nos encontros, além de dividirem
um pouco de suas experiências
profissionais na área educacional,
os dois diretores também
aproveitaram para estreitar
ainda mais a convivência entre o
Sindserv e seus sindicalizados.
Segundo o diretor Julio Cezar,
“essa convivência mais próxima
entre os servidores e a diretoria
do Sindserv faz parte da proposta
do sindicato, que é valorizar ainda
mais o servidor”, disse.
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Antonio Vanuza, o coveiro que queria
vender couve
Seu Antonio Marques de Souza,
mineirinho de Varginha, terra do ET,
que não conheceu, pois veio menino
ainda de colo com a família morar em
Cornélio Procópio atrás de vida melhor.
Filho de seu José Manoel de Souza e de
dona Joana Brigida de Souza, veio para
conhecer o Paraná ainda com dois anos
de idade.
Seu José não tinha parada, onde surgia
um serviço melhor, logo ajuntava sua
malinha e levantava acampamento com
a criançada. E assim foi a vida do Toninho
até seus 13 anos, quando cansado dessa
vida resolveu fugir de casa e ir trabalhar
nas lavouras para se sustentar. Chegando
em Santa Cecília do Pavão conseguiu
terminar os estudos e se alistou.
Durante o tempo que serviu o Exército
a única que sabia de seu paradeiro era
sua mãe e quando seu pai faleceu, dona
Joana o fez pedir baixa do serviço militar
para ir morar com ela e com seus outros
dois irmãos.
Mas com o tempo ele precisou de um
trabalho melhor e veio para Londrina
onde foi lenheiro, servente de pedreiro
e refinador de óleo que, segundo o
próprio Antonio, um dos melhores que já
teve. Mas em uma crise a fábrica em que
trabalhava fechou as portas e ele ficou
desempregado.
É nesse momento, no ano de 1979, que
Antonio começa sua carreira como
servidor, mais precisamente em 18 de
março daquele ano, quando seu Padrinho
em conversa com o outro servidor
conhecido como Guaravera, fica sabendo
de uma vaga para auxiliar de coveiro
e indica o rapaz. – Antonio, você está
desempregado?! Arrumei um emprego

para você, amanhã vai lá na Acesf às
8h e procure o Guaravera! – disse seu
padrinho.
No outro dia (19) às 7h30 o rapaz já
estava em frente do prédio esperando
para falar com o encarregado que lhe
deu a função de auxiliar de coveiro. Uns
três dias se passaram e nada de serviço
para fazer, eis que Antonio pergunta para
seu encarregado: – Cadê a cesta de couve
para eu vender? – Eis que o povo cai na
gargalhada, pois para o jovem Antonio,
coveiro era quem vendia couve na rua.
Explicaram para o rapaz o que era
um coveiro e o jovem ficou assustado
com o serviço, principalmente quando
começaram as primeiras empreitadas.
“Naquela época não tinha equipamento
de segurança, era tudo na mão, fazer
exumação, pegar em ossada era tudo
muito bruto e quando tinha que abrir
cova de sete palmos era um sacrifício”,
contou Antonio.
Tanto que no início de sua carreira,
ele chegou a entrar em depressão, em
virtude do trabalho que fazia, mas com
o decorrer dos anos passou a gostar e a
respeitar o trabalho que desenvolve com
tanto carinho.
Mas até agora muitos ainda não sabem de
quem estamos falando, pois seu Antonio
é mais conhecido no meio como Vanuza.
“Esse apelido veio quando vim trabalhar
no cemitério João XXIII, quando me
apresentei com o meu nome, um outro
coveiro para tirar sarro de mim disse que
esse nome era do marido da cantora
Vanuza e o povo começou a me zoar até
que o nome pegou”, revelou.
Seu Antonio, ou Vanuza, já passou por
todos os cemitérios da cidade e nestes

tantos anos de serviço público tem uma
ficha exemplar. Orgulha-se de lembrar
que foi ele que realizou o primeiro
sepultamento do cemitério Jardim da
Saudade. Mas o local onde gosta mesmo
de trabalhar é no João XXIII.
Agora prestes a se aposentar, revela que
apesar do cansaço da idade “vou sair, mas
com uma dor no peito, porque gosto do
que faço, gosto do meu trabalho e o faço
com carinho. Aprendi a respeitá-lo e aos
outros que trabalham comigo”, revelou.
A aposentadoria do seu Antonio está
programada para o mês de setembro,
onde ele vai poder curtir sua esposa
Clemencia Rodrigues de Souza, seus
cinco filhos e seis netos.

Preste Atenção
O Sindser convida aos servidores aposentados a participarem da próxima OLT que será no
dia 28 de agosto às 14h.
Já a OLT da Saúde, Obras e Administrativo, acontecerá no próximo mês, na data de 24/09.
Servidor, é muito importante que seu local de trabalho tenha um representante nas
reuniões de OLT, pois são nestes espaços que discutimos problemas e encontramos soluções
para melhorar a qualidade de trabalho de todos.
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Servidor participe desta pesquisa rápida e fácil:
Você ouve rádio: ( ) Sim

( ) Não

Se sim, com que frequência? ( ) O dia todo
( ) Enquanto vou e/ou volto para o trabalho
( ) Durante o trabalho
( ) Nas horas de folga ( ) Em Casa
Outros: ____________________________________________________________________________
Em qual horário você mais ouve rádio? ______________________________________
Qual rádio você mais ouve? ______________________________________________________
Ela é AM ou FM: ( ) AM		
( ) FM
Por favor, destaque este canhoto e entregue para um dos nossos diretores ou na sede do Sindicato até o dia 06 de
setembro de 2013.

