Mais uma conquista do
Sindserv para o servidor
Após cobrança do sindicato, Administração irá pagar para os Agentes de Endemias
R$ 100,00 de abono, conforme Lei 11.025/2010

Sindserv conquista
presidência do
Consus

Centenas de servidores
conquistam promoção
por merecimento

Confraternização de
final de ano vai ser
tipicamente gaúcha
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Em outubro, tivemos duas grandes vitórias
para a categoria, a primeira delas devemos
considerar como um marco para todos,
centenas de servidores, após mais de oito
anos de trabalho, conseguiram avanços em
suas carreiras por meio da Promoção por
Merecimento.
Este processo se tornou mais transparente e
justo a partir da nossa luta por mudanças no
PCCS em 2012, onde conseguimos corrigir
graves deturpações do documento, que
tiveram início na gestão Nedson Micheletti e
na antiga gestão do Sindserv que era ligada
diretamente ao partido do prefeito.
Com esta promoção todos os servidores,
desde que dentro dos critérios propostos,
tiveram o direito de avançar 2 níveis em sua
carreira. O que nos foi tirado no PCCS de

2004, hoje somaria aproximadamente 25%,
mas ainda vamos avançar muito mais. Outra
conquista foi a correção de mais uma injustiça
que vinha sendo cometida contra os Agentes
de Endemias que, pela Lei 11.025/2010,
deveriam estar recebendo R$100,00 de
abono, mas o mesmo não vinha sendo pago.
Esse erro, assim como tantos outros, faz parte
de uma série de injustiças cometidas contra
o servidor nas gestões passadas. Podemos
citar o exemplo do corte de 25% de abono
que era concedido aos servidores do SAMU.
Neste caso, tivemos que entrar na justiça e
quem teve que arcar com as custas foi a atual
Administração.
Ou seja, servidor, erros do passado aos
poucos estão sendo corrigidos, mas para
isso necessitamos da união de todos para
fortalecer cada vez mais nossa categoria.

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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Sindserv conquista benefício para Agentes de Endemias
Em uma das reuniões mensais que o
Sindserv promove com os Agentes de
Endemias, foi identificada uma injustiça que
afetava a categoria. O Sindserv de imediato
protocolou ofício junto à Secretaria de

Saúde solicitando não só o cumprimento
da lei 11.025/2010 (abono R$100,00),
como também o pagamento retroativo dos
valores devidos aos Agentes de Endemias.
A diretora Pilar, responsável pela Endemias,

encaminhou
ofício
assinado
pelo
presidente do Sindserv, Marcelo Urbaneja,
à SMS solicitando o cumprimento da lei e o
pagamento retroativo a que fazem jus.
Após várias reuniões o diretor de RH
da SMS, Paulo Cesar, confirmou que o
pagamento do abono de R$100,00 estará
no pagamento de novembro. Segundo
Paulo Cesar, o retroativo será pago nos
próximos meses.
Urbaneja se mostrou satisfeito com a
correção de uma injustiça que vinha
sendo praticada. “Com esta decisão, a
Administração reconhece o equívoco
e corrige a distorção dando o direito a
estes servidores que tanto fazem para
manter a dengue sob controle no nosso
município e com isso evitamos o desgaste
e a morosidade de uma possível ação
judicial. Esta é mais uma vitória da união
dos servidores e Sindserv.”

Reunião com Prefeito
Foi realizada no início do mês mais uma reunião
entre a Diretoria do SINDSERV e o Prefeito
Alexandre Kireeff, que se mostrou receptivo às
reivindicações dos servidores.
Um dos pontos bastante discutidos foi o
encerramento do Cartão COOPERCRED. O
Presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja,
destacou a importância da utilização do cartão
e o Prefeito solicitou que o Secretário de Gestão,
Rogério Carlos Dias, busque alternativas que
possibilitem a continuidade do benefício.
Outro ponto importante foi a suspenção do
pagamento da licença prêmio. O Prefeito informou
que o Secretário de Fazenda já está com os valores
da licença prêmio em atraso e deverá apresentar
proposta para o retorno do pagamento da mesma.
Outra reivindicação do SINDSERV que está sendo
atendida pelo Prefeito é a nomeação das comissões
para realização da promoção por competência e

habilidades contemplada no PCCS. O Secretário
de Gestão informou que está encaminhando as
minutas dos decretos para a Secretaria de Governo.
Também estão sendo finalizados os detalhes
para que seja corrigido o erro no pagamento dos
Agentes de Endemias, que não estão recebendo a
gratificação da antecipação salarial. O SINDSERV
solicitou que o erro seja corrigido já neste mês de
novembro/2013.
“Essa forma de relacionamento entre o Chefe do
Executivo e o SINDSERV aproxima os servidores da
Administração. A conversa franca e aberta, junto
com a boa vontade demonstrada pelo Prefeito,
traz benefícios para todos. Vários problemas
podem ser resolvidos mais rapidamente e com
menos formalidade, facilitando bastante para os
servidores", disse Urbaneja.
Ele inclusive exemplificou ao prefeito o caso dos
Motoristas do TEC, que tiveram retirada dos seus

salários uma gratificação de 25% pelo ex-prefeito
do PT, Nedson Micheletti. O SINDSERV entrou
na justiça e ganhou a ação. Hoje, a conta que a
Prefeitura está pagando é muito maior do que se
Nedson não tivesse retirado o benefício legítimo
do salário dos servidores.
As reuniões mensais deverão continuar.

Descontos especiais
para sindicalizados SINDSERV
15% à vista ou 8% em até 6x no cartão

Rua Quintino Bocaiúva, 1045 - Loja 13

Av. Tiradentes, 1241 - Loja 6A

(43) 3027-1540

(43) 3027-1940

www.spazioonline.com.br
Escolha os modelos no site e levamos até sua casa sem compromisso!

CURTA nossa página no Facebook
https://www.facebook.com/www.spazioonline.com.br
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RESULTADO DE LUTAS!!!
Centenas de servidores conquistam a Promoção por Merecimento
No mês de outubro, centenas de servidores,
após quase uma década, tiveram o direito
de conseguir uma elevação em suas carreiras
por meio da promoção por merecimento.
Um benefício que, embora previsto em
Lei, foi negligenciado e manipulado pela
administração petista de Nedson. Depois

de um árduo trabalho de negociação e
convencimento, o Sindeserv mudou este jogo
e conseguiu aprovação da Câmara Municipal
para o PCCS de 2012, que implementou
normas para uma promoção mais justa e
isonômica para os servidores.
Dessa forma o Sindserv vem, ao longo dos

anos, corrigindo injustiças e recuperando
benefícios que foram furtados dos servidores
pela administração Nedson com apoio da
antiga administração do Sindserv. E neste mês
que passou ficamos muito felizes por ver que
tamanho trabalho gerou tantas recompensas.
Parabéns a todos os servidores!

Histórico da PROMOÇÃO POR MERECIMENTO
ANTES DO PCCS DE 2004
Antes do PCCS de 2004 havia a Lei 5.832/1994 e a Promoção por Merecimento se chamava Progressão Horizontal. A Progressão era
concedida todo ano, no mês de janeiro e o aumento no salário era de 2,9224138% para o Magistério e de 2,001005% para os demais cargos
por critério de merecimento, em conformidade com os resultados das avaliações de desempenho funcional periódicas

APÓS O PCCS DE 2004 (Adm. Nedson / assessora Marlene Valadão)
JANEIRO/2004 – APROVAÇÃO DA LEI 9.337/2004,
A redação original do PCCS de 2004 estabelecia a Promoção por Merecimento.
De acordo com o texto que foi aprovado em janeiro/2004, a promoção seria concedida anualmente, no mês de agosto de cada ano.
O internível criado era de 0,63% e os servidores poderiam, supostamente, subir 04 níveis, ou seja, 2,56% ano.
Essa Promoção, da maneira como foi instituída, nunca foi concedida ao servidor. Foi um golpe dado no servidor. Fomos enganados.

ABRIL/2004 – APROVAÇÃO DA LEI Nº 9.414/2004
Fim da mentira. Em abril/2004 o ex-Prefeito do PT, Nedson Micheleti, suspendeu por 03 anos a concessão da Promoção por
merecimento.

PCCS DE 2005 (Adm. Nedson / Vereador Glaudio de Lima / Sindserv – adm. Marlene Valadão)
DEZEMBRO/2005 – APROVAÇÃO DA LEI Nº 9.879/2005
Acreditem!!! Na véspera do Natal de 2005, o ex-prefeito Nedson Micheleti, do Partido dos Trabalhadores – PT, encaminhou à Câmara
de Vereadores um grande presente de Natal para os servidores.
A Promoção por merecimento deixou de ser um benefício anual. Passou a ser de 02 em 02 anos.
E a Promoção por Merecimento passou a ser restrita a 50% dos servidores avaliados, divididos da seguinte maneira:
15% dos servidores avaliados teriam direito a 03 níveis (1,9%)
15% dos servidores avaliados teriam direito a 02 níveis (1,26%)
20% dos servidores avaliados teriam direito a 01 nível (0,63%)
50% dos servidores NÃO TIVERAM DIREITO À PROMOÇÃO
Foi dessa maneira que ocorreu a Promoção por Merecimento no ano de 2007.

1ª Mudança após a era Nedson Micheleti – 2009 (Sindserv – Marcelo Urbaneja)
Na Promoção por Merecimento do ano de 2009 o SINDSERV conseguiu a primeira alteração na retomada do direito dos servidores.
A Promoção passou a ser concedida a todos os servidores, divididos da seguinte forma:
15% dos servidores avaliados teriam direito a 03 níveis (1,9%)
15% dos servidores avaliados teriam direito a 02 níveis (1,26%)
70% dos servidores avaliados teriam direito a 01 nível (0,63%)

EM 2012 – NOVA ALTERAÇÃO NA BUSCA DE JUSTIÇA (Prefeito Barbosa Neto / Sindserv – Marcelo Urbaneja)
No ano de 2012 conseguimos mais uma alteração na Promoção por Merecimento. Desta vez todos os servidores passaram a ter direito
a 02 níveis. Dessa maneira, o benefício passa a ser mais justo com todos. O processo passou a ser mais transparente e isonômico para os
servidores.
Agora precisamos avançar mais. Recuperar o que nos foi tirado através de mentiras e projetos encaminhados na calada da noite, no apagar das luzes,
negociados nos becos escuros da política.
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Encontro do PPA leva mais
servidores para conhecer Sede Campestre
No fim de outubro, mais de 70 servidores
que participaram ao longo do ano do PPA –
Programa e Preparação para a Aposentadoria
estiveram na Sede Campestre Angelo Caires,
em Alvorada do Sul, para um delicioso dia de
atividades.
Os diretores do Sindserv Regina Dirce, Julio
Cezar, Leonildo Guergoleto e Edson Pedrozo
estiveram à frente das atividades que serviram
para integrar ainda mais os futuros e recém-aposentados de nossa prefeitura.
O diretor Leonildo Guergoleto disse estar
muito feliz com a presença de todos e que as
portas do Sindserv sempre estarão abertas
aos aposentados. "É gratificante a parceria
que temos com o PPA e a presença dos
servidores em nossa sede campestre. Eles
gostaram muito da chácara e aproveitamos
para convidar aqueles que ainda não são
filiados, e possam gozar não só deste belo
local, como também de todos os benefícios
que o sindicato oferece”, disse Leonildo.
Os encontros do PPA são mensais e abertos
a todos os servidores no ano anterior
à aposentadoria, aos servidores que se
aposentam naquele ano e para os que se
aposentaram recentemente. “No começo
do ano temos um encontro de recepção do
pessoal, de integração e informação e, a partir
daí, mensalmente, nós nos reunimos para
discutir sobre saúde, orçamento doméstico,
vários assuntos, recursos comunitários
disponíveis, fisioterapia comunitária, que é
um momento de fala do servidor, de troca de
experiência. No final do ano temos sempre um
passeio e pela segunda vez foi aqui na Sede
Campestre do Sindserv, que é justamente
para ‘exercitar o corpo e a mente’, tema deste
encontro”, explicou Inamar, coordenadora do

PPA.
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. O encontro de
encerramento será realizado no
mês de dezembro, quando serão
homenageados os servidores
aposentados no ano de 2013.
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No dia 28 de outubro os servidores públicos
municipais de Londrina foram especialmente
homenageados pelo Sindserv com um Café da
Manhã no salão da AFML.
O evento reuniu mais de 500 pessoas que foram
recepcionadas pelo presidente do Sindserv
Marcelo Urbaneja. Ainda durante o café os
homenageados do dia também puderam
desfrutar da voz da jovem Carolina Pedrozo e
do belo som da violinista Rafaela Mussi.
Urbaneja, em sua fala, relembrou o histórico
de todas as lutas que o sindicato vem travando
desde a gestão petista até os dias de hoje,
bem como apresentou os avanços que a
categoria conquistou nestes anos. “Passamos
por momentos difíceis, mas nunca baixamos
nossas cabeças para as dificuldades. O Servidor
tem trabalhado duro por este município e a
nossa dedicação e teimosia nos foi retribuída
com as alterações do PCCS, onde centenas
de servidores conquistaram suas promoções
recentemente, tivemos a reposição salarial
para quase todas as categorias, mas ainda falta
muito e estamos trabalhando para que este
muito se torne nada, mas para isso a categoria
tem que estar unida”, explicou.
Ainda durante o evento houve o sorteio de
brindes que foram ofertados pelos parceiros
do Sindserv, a Classmed e o Acesso Saúde.
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Desconto especial
de 30% para
sindicalizados
SINDSERV

15% pontualidade /15% sindicalizado
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Sindserv
na presidência do CONSUS
A importância que o Sindserv tem como
representante da maior classe trabalhadora
de Londrina faz da entidade um depósito
de confiança de boa parte da população.
Essa confiança pode ser constatada, pois
nosso sindicato tem representantes eleitos
nos principais conselhos municipais aos

quais participou (Fundeb, CAE, CMS e
CTCS).
No dia 5 de novembro, a diretora Erika
Otaguiri foi eleita presidenta do Conselho
dos Usuários da Sercomtel – CONSUS em
meio às 11 instituições que concorreram ao
cargo.

Espaço da prefeitura
necessita de reformas com
urgência
Os servidores e usuários do estacionamento
da prefeitura nos chamaram a atenção para a
falta de estrutura com que têm que conviver
diariamente.
Além das acomodações dos servidores
estarem em péssimas condições estruturais,
tem ainda a questão do banheiro do local,
que é frequentado por muitas pessoas que
transitam por ali.
Será que a reforma do espaço chega a
custar R$19 milhões? Sabemos que não e
esperamos uma resposta da Administração
sobre o assunto.
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Projeto educacional de
Londrina, que une literatura
e reciclagem, é destaque em
publicação nacional
Um dos inúmeros projetos que nossas
escolas municipais desenvolvem com seus
alunos recebeu destaque na revista Carta
Fundamental. Com o título: “Histórias
de transformações e projetos que Carta
Fundamental inspirou”, a Escola Municipal
Odilon Gonçalves Necetti mostrou para
os educadores de todo o Brasil o projeto “A
iminência das palavras: Poemas ilustrados

com papel reciclado”.
Além do reconhecimento feito pela
publicação, o projeto também conquistou
o primeiro lugar do 11º Londrina Matsuri –
Festival da Primavera e da 6ª Mostra Meio
Ambiente – Melhores práticas, do qual
participaram escolas municipais e estaduais.
Parabéns aos alunos do 5º ano e às professores
e orientadores por este projeto.
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EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
O Sindserv – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Londrina,
sediado na cidade de Londrina – PR, à
Rua Bélgica, 821, Jardim Igapó, através
de seu Diretor Presidente, com base no
Artigo 60, combinado com os artigos
60 a 66 do seu Estatuto, convoca todos
os servidores(as) públicos municipais
de Londrina para a Assembleia Geral
Extraordinária a se realizar em sua
sede, à Rua Bélgica, 811, Jardim
Igapó, Londrina – PR, no dia 28 de
novembro de 2013, às 19h em primeira
convocação e às 19h30min. em
segunda convocação, para discutir e
deliberar a seguinte pauta:
1) Discussão e aprovação da pauta de
reivindicação de 2014 dos servidores
públicos municipais ativos, inativos
e pensionistas, inclusive CAAPSML,
ACESF, ASMS, IDEL, IPPUL e CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA.
Londrina, 08 de novembro de 2013.
Marcelo de Lima Urbaneja
Diretor Presidente
SINDSERV-LD

Trabalho dos servidores
garantiu um dia de finados muito tranquilo
O dia 2 de novembro, dia de finados, reuniu
nos cemitérios de Londrina mais de 200 mil
pessoas ao longo do dia. E o que muito se
ouviu foram elogios pela organização e
limpeza dos locais.
Isso é fruto do trabalho dos servidores
da Acesf que se dedicaram ao longo das
últimas semanas para limpar e organizar
tudo para que os familiares pudessem
prestar suas homenagens aos seus entes
queridos.
Parabéns a estes trabalhadores que
não pouparam esforços para que todos
tivessem tranquilidade para transitar pelos
cemitérios.
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Não podemos
baixar a guarda
contra a dengue!
Atenção servidores, todos sabemos da importância que o
servidor tem para garantir o funcionamento desta cidade.
Nosso empenho mesmo nas mais difíceis situações, como
já foi comprovado inúmeras vezes, não nos deixa abalar.
Mas não podemos nos esquecer que, além de sermos
servidores dedicados em nossos locais de trabalho,
também devemos ser cidadãos conscientes e cuidar bem
dos nossos lares para que a dengue não volte a fazer mais
vítimas como todos os anos ela vem fazendo.
Se baixarmos a guarda, ela irá voltar com força total. Não
vamos deixar isso acontecer!
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