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Aprovada em
Sindserv encerra o
ano com Churrasco Assembléia a pauta
Fogo de Chão para o de reivindicações para
Servidor e sua Família
o próximo ano
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Estamos próximos do encerramento de
mais um ano e para comemorar os avanços que
obtivemos ao longo deste primeiro ano da nova
Administração, realizamos dois dias de festa que
pelos depoimentos de muitos de vocês foi Muito
Bom! Mas isso só foi possível graças ao trabalho
e da presença do nosso maior convidado: O
Servidor Público Municipal.
É graças a este convidado que ao longo dos
últimos anos, Londrina continua caminhando
mesmo nas dificuldades que nos foram impostas.
É por isso que antes mesmo desta nova
administração assumir, estávamos empenhados
em mostrar ao novo prefeito o quão valiosos são
seus colaboradores e por isso merecem o devido
respeito.
Estabelecemos uma linha de diálogo que
nunca tivemos com nosso “patrão”, e foi assim
que conseguimos atender, de uma forma ou de
outra, quase todo o funcionalismo público. Logo
no início do ano, firmamos nosso acordo coletivo
com a Administração e a reposição da inflação
anual a todos.

Mais um grande passo foi dado com relação ao
zeramento das perdas salariais de 37% aos AGP’s,
TGP’s e TSP’s após várias reuniões chegamos a
um acordo onde já em fevereiro os aposentados
e os AGP´'s terão essa dívida zerada e os demais
receberão a primeira parcela do acorde de três
anos.
Para os professores, a conquista foi o aumento
dos 20% das Horas Atividades, de 33% já no
próximo ano.
Um dos maiores motivos de orgulho deste
sindicato, foi quando no mês de outubro quase
5.000 servidores obtiveram sua tão sonhada
promoção por merecimento, que só foi possível
graças a mudança no PCCS que conquistamos no
ano de 2012.
No próximo ano, temos certeza que a Promoção
por Conhecimento contemplará outros tantos
servidores que ao longo destes anos, reservou
um pouco do tempo para se dedicar aos estudos,
como os 230 servidores que neste ano concluíram
as Pós-Graduações que o sindicato disponibiliza
para nossos sindicalizados.
Pois bem servidor, 2013 nos agraciou com
alguns presentes, mas queremos que 2014

seja ainda melhor, onde os servidores sejam
valorizados, tenham a defasagem salarial zerada,
sejam respeitados como profissionais e tenham
condições de trabalhar dignamente.
É nesta esperança que o Sindserv deseja a vocês
servidores e aos seus familiares um Feliz Natal e
um 2014 repleto de conquistas e felicidade.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

FÉRIAS COLETIVAS:
Informamos que o Sindserv estará em férias coletivas do dia 21/12/2013 ao dia 05/01/2014
REDE SOCIAL:
Acompanhe o Sindserv através é Facebook.com/sindserv.londrina
NOVO TELEFONE:
Preste atenção servidor, o Sindserv está com um novo numenro de telefone (43) 3372-1257
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Servidores aprovam a pauta de reivindicações de 2014

N

a última Assembleia Geral
do Sindserv, deste ano, os
servidores
que
compareceram
aprovaram a pauta de reivindicação
para o próximo ano.
Marcelo Urbaneja abriu a reunião,
descrevendo o histórico do sindicato
e apontando todas as conquistas que
o servidor teve neste primeiro ano
do mandato de Alexandre Kireeff.
“Neste ano todos servidores tiveram
o pagamento da Inflação, que mesmo
sendo direito não foi respeitado
muitas vezes no passado, nosso
Acordo Coletivo foi assinado, talvez
uma das maiores lutas deste ano
foi o zeramento da Inflação para os AGP’s,
TGP’s, TSP’s. Para a educação tivemos o
aumento da hora atividade para 33% a partir
do próximo ano. Também conquistamos
o abono de R$ 100,00 para os Agentes de
Endemias e um motivo de orgulho para o

I. CLÁUSULAS ECONÔMICAS
1. Reposição salarial
A partir do dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2014
a Administração Municipal reajustará os salários,
vencimentos, proventos de posentadorias e demais
vantagens pecuniárias dos servidores públicos
municipais ativos, inativos e pensionistas, inclusive
CAAPSML, ACESF, ASMS, IDEL e IPPUL, pelo índice de
inflação acumulada no período de 01/02/2013 (primeiro
de fevereiro de dois mil e treze) à 31/01/2014 (trinta e um
de janeiro de dois mil e quatorze), utilizando-se o INPC.
2. Reposição das Perdas Salariais
- Reposição das perdas salariais acumuladas no período
de fevereiro/2000 a janeiro/2008 na tabela salarial 9,
referente aos cargos de nível superior (incluindo os
Promotores de Saúde Pública), no percentual de 28,27%.
- Reposição das tabelas salariais dos professores, no
percentual de 28,27%, mantendo a paridade com os
cargos de nível superior.
- Análise individualizada das demais tabelas salariais, a
fim de corrigir eventuais distorções na proporcionalidade
e nas alterações de gratificações (ADAE e ART) ocorridas
no ano de 2011.
3. Reposição dos códigos da folha de pagamento
que acumulam perdas no período de 01/02/2000 a
31/01/2001
- Função Gratificada Incorporada (fev/2000 a out/2013 –
22,03%)
- Gratificação do Magistério
- Complementação salarial (fev/2000 a fev/2013 – 5,81%)
- Gratificação assiduidade (mar/2002 a out/2013 –
31,84%)
- Funções de chefia (fev/2004 a out/2013 – 15,14%)
- Formação continuada (dez/2010 a out/2013 – 18,14%.
4. Auxilio alimentação
4.1.Equiparação de valores do auxílio alimentação da
PML com a CMTU, Cohab e Sercomtel.
4.2.Pagamento do 13º Salário sobre o auxilio
alimentação.
4.3.Pagamento no duplo vínculo do auxilio alimentação.
5. Reposição das perdas pela não reposição salarial
Pagamento de 01(um) salário nominal/ano referente
as perdas apuradas pela não correção dos salários
nas datas base, no período de 01/02/2000 (primeiro de
fevereiro de dois mil) à 31/01/2014 (trinta e um de janeiro

sindicato foi a conquista da promoção por
merecimento de quase 5 mil servidores, isso
só foi possível graças a última mudança do
PCCS ao qual lutamos até a hora do "apagar
das luzes”, lembrou Urbaneja.
Na pauta de reivindicações para o

próximo ano, que você confere
na íntegra a seguir, temas
como auxilio alimentação,
devolução dos descontos
dos dias parados na greve
continuam em pauta, bem
como o zeramento das demais
categorias. “Tem pessoas que
dizem que alguns itens de
nossa pauta não passam de
sonho, me chamam de maluco.
Me chamaram de maluco
também lá no passado quando
comecei a levantar a bandeira
da reposição dos 37% e qual
o resultado de hoje? Quase
todas as categorias já obtiveram essa vitória
e continuamos a lutar pelas que ainda
faltam. O sonho de um servidor é apenas
um sonho, mas quando todos sonham com
o mesmo objetivo, temos força para torná-lo
realidade”, disse Urbaneja.

Pauta de Reivindicações 2014

de dois mil e quatorze) utilizando-se o INPC.

6.Auxílio-creche
Pagamento do auxílio-creche a todos os servidores
municipais com filhos de 0 a 05 anos, ou, priorização de
vagas nos CEIs ou CMEIs para filhos de servidores na
região onde mora e, ou, no local de trabalho dos pais (no
caso de professores).
7. Licença Prêmio
7.1- Pagamento da licença-prêmio requerida em pecúnia
sem atrasos.
7.2 - Retorno do pagamento à vista ou de acordo com
parcelamento escolhido pelo servidor da licença-prêmio
requerida em pecúnia.
8. Devolução dos valores descontados da greve de 2006
A Administração Municipal se compromete em devolver
os descontos efetuados em folha de pagamento dos
servidores participantes da greve de 2006.
9. Pagamento da insalubridade
9.1. Pagamento da insalubridade sobre o salário base.
9.2.Pagamento de insalubridade para os professores da
Educação Infantil.
10. Pagamento de refeição para plantão de 12 horas
Pagamento de refeição para os servidores que fazem
plantão de 12 horas.
11. Abono do auxilio alimentação para servidores
aposentados
Pagamento aos aposentados de abono a título de auxilio
alimentação.
12. Hora atividade
12.1.Efetivação e implementação de 33% da hora
atividade na educação.
12.2. Pagamento da hora atividade do período de
setembro de 2009 a abril de 2010.
12.3.Possibilidade de inclusão da hora-atividade em banco
de horas
13. Alteração dos níveis das tabelas salariais
As tabelas salariais passarão de 128 níveis para 64 níveis
e o interstício entre os níveis passará de 0,63% (zero
vírgula sessenta e três por cento) para 1,26% (um vírgula
vinte e seis por cento).

14. .Vizzivali
Regularização e reposicionamento dos professores
que fizeram o Curso de Licenciatura em Pedagogia na
Faculdade Vizivali.
15. Cargos transitórios
Revisão e adequação dos cargos transitórios.
II CLÁUSULAS DE CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE
TRABALHO
16. Capacitação profissional
Cumprimento por parte da Administração Municipal da
Lei Federal nº 9.394/1996, do Artigo 26 da Lei Municipal
11.531/2012 e do Artigo 26 da Lei 9.337/2004, criando
um programa de formação continuada e um sistema de
capacitação para os servidores públicos municipais.
17. Processo de remoção
Criação e realização de processo de remoção para todos
os servidores em isonomia com a educação, inclusive
com regulamentação expedida por decreto.
18. Medicina do Trabalho
Imediata aplicação da Lei nº 11.794/1992 que dispõe
sobre Segurança e Medicina do Trabalho para os
servidores públicos municipais, com a implantação
de programas de prevenção a doenças, fornecimento
permanente de equipamentos de proteção, melhoria
das condições e dos locais de trabalho e implantação do
exame médico periódico.
19. Segurança
Deslocar integrantes da Guarda Municipal para proteger
usuários e servidores nas escolas municipais e unidades
básicas de saúde.
20. Representante por local de trabalho (OLT)
Será concedida licença remunerada a todos os
servidores públicos municipais para o fim de efetiva
participação em cursos de formação sindical mediante
ofício expedido pelo sindicato.
21. Liberação dos Diretores do Sindicato
Todos os Diretores do Sindserv serão liberados para
participação em eventos sindicais quando oficiado com
72 horas de antecedência.
Londrina, 28 de novembro de 2013.
Marcelo de Lima Urbaneja
Diretor Presidente
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A um passo da promoção: 250 servidores
concluem Pós-Graduação do Sindserv

N

o último dia 7, 250 servidores concluíram
mais uma etapa para conquistarem
suas promoções por conhecimento, no
próximo ano, ao concluir um dos cursos de
pós-graduação ofertados pelo Sindserv.
Ao longo de 2013, os servidores puderam
participar de sete cursos diferentes:
Educação no Educampo, Psicopedagogia,
Educação Especial, Políticas Publicas,
Gestão de Pessoas, Auditoria em Serviços
de Saúde e Gestão Educacional, com
subsídios especiais para os sindicalizados.
Os cursos são ministrados pelo NSE
– Núcleo Superior de Educação e pela
Faculdade Intesp.
O presidente Marcelo Urbaneja ressaltou
o esforço de todos os servidores que
estavam se formando. “É muito bom poder
ver que o Sindserv está ajudando cada vez
mais servidores a evoluir em suas carreiras.

Neste ano quase
5 mil servidores
tiveram
direito
a promoção por
merecimento,
no ano que vem
será a vez da
promoção
por
conhecimento e
isso representará
uma
elevação
de quase 10%
nos salários de
quem tiver direito.
Fazer uma pósgraduação não é para qualquer um, mas
vocês conseguiram e isso é um mérito que
ninguém tira”, disse Urbaneja.
Além destes 250 formandos, os cursos
oferecidos pelo Sindserv já formaram mais

O servidor José Pedro Cortez recebeu seu certificado das mãos do Prof. Sidnei Mariano

de 1000 servidores (desde 2009), com o
diferencial de que o servidor sindicalizado
tem o benefício de pagar por um curso de
qualidade com um valor muito abaixo do
mercado.

O servidor Flávio Luis Melo recebeu seu certificado das mãos da Profa. Claudia Rozabel de Souza

A servidora Sonia Maria recebeu seu certificado das mãos de Marcelo Urbaneja
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Costela de Fogo de
reuniu mais 2 mil pessoas

Além da boa comida e do baile tradicional, os servid

M
Marcelo Urbaneja ao lado do Patrão Oliveira do CTG e do diretor Marco Modesto

O servidor Otávio Cardoso Machado levou o televisor no sorteio do dia 08

ais de 2 mil servidores e seus familiares apreciaram os dois
dias de festa com a famosa Costela fogo de chão do CTG de
Londrina. Além da deliciosa comida, as tardes se estenderam com
boa música e danças típicas gaúchas que encantaram a todos os
presentes.
Os servidores sindicalizados também participaram do sorteio
de vários prêmios, que foram oferecidos
pelos parceiros do sindicato: Classmed,
Acesso Saúde e Coopercred, que mesmo
com o cancelamento dos cartões, devido
a
determinação
da
Administração,
reconheceu a fidelidade dos servidores
durante os quase seis anos de parceria.
Os destaqes dos dois dias de festa foram
para as TV’s de 50 polegadas, entregues
para os servidores Otávio Cardoso
Machado (08/12), que trabalha na UPA do
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e Chão do Sindserv
as nos dois dias de Festa

78

vidores sindicalizados ainda concorreram a premios
Jd. Sabará e para a servidora da educação,
Marilu Margonar que é professora na
Escola Municipal Cecília Herminia Oliveira
Gonçalves.
Marcelo
Urbaneja,
presidente
do
Sindserv, agradeceu a presença de todos os
servidores e ressaltou que aquele momento
era uma retribuição do sindicato aos
servidores que ao longo do ano estiveram
juntos nas lutas por toda a categoria. “Este
ano tivemos muitas conquistas graças a
união de nossa categoria. Tanto que, mesmo
o servidor se confraternizando todos os
anos, hoje é a pela primeira vez em nossa
história que um prefeito aceita nosso convite
e vem confraternizar conosco", .
O prefeito Alexandre Kireeff e outros
políticos também estiveram presentes,
no segundo dia de festa. O prefeito
ambém agradeceu aos servidores pelo
profissionalismo desempenhado em suas
funções. "Infelizmente na prefeitura o
gabinete fica muito distante do servidor e
não temos a oportunidade de conversar
com cada um, mas temos uma linha direta
de comunicação que tem sido decisiva, que
é o Sindserv. Por isso gostaria de estender
meus cumprimentos ao Marcelo e toda a
diretoria, pela maneira objetiva, respeitosa e
comprometida com os servidores no sentido
de estabelecer negociações e ajudar o
prefeito a vencer os desafios". Kireeff ainda
frizou: "Sem os servidores municipais a
prefeitura não anda! Os principais ativos,
a principal força na cidade de Londrina,
são os servidores publicos municipais", o
prefeito se comprometeu em manter até o

fim de seu mandato essa linha de diálogo
com o Sindserv.
Urbaneja agradeceu a presença do
prefeito e de todoas as autoridades que e
fizeram presentes para prestigiar a festa
que o Sindserv fez para o servidor.

Urbaneja dá as boas vindas ao prefeito Alexandre Kireeff na festa do servidor

Kireeff agradece aos servidores e seus familiares pelo
comprometimento que o trabalhador tem com a cidade

A servidora Marilu Margonar levou o segundo televisor no sorteio do dia 15
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OLT’s de novembro encerram trabalhos do ano
A

s OLT’s da saúde e da educação do
mês de novembro, acontecidas nos dias
27 e 28 respectivamente, tiveram grande
participação dos representantes dos locais
de trabalho.
Um destaque foi a indignação dos
professores com relação as atuais decisões
unilaterais da Secretária de Educação, onde
foi elaborado um documento e encaminhado
à mesma.
O presidente do Sindserv, Marcelo
Urbaneja, aproveitou os dois momentos
para apresentar o histórico de lutas da
categoria. “É a partir da história que
construímos o futuro, algumas pessoas

criticam o sindicato dizendo que não
conquistamos nada este ano, pelo
contrário, conseguimos muitos avanços,
principalmente para as categorias que
eram as mais afetadas pelas injustiças”,
frisou o presidente.
“Mesmo sendo o primeiro ano da gestão
do Kireeff, foi estabelececida uma linha de
diálogo muito intensa com o sindicato nunca
realizada antes. Lembramos que pelo nosso
histórico, nas administrações passadas, o
primeiro ano de mandato, as negociações
foram muito difíceis”, afirmou Urbaneja.
As OLT’s retornarão no próximo ano com
calendário a se definido.
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UGT-PARANÁ realiza plenária estadual
A

Plenária Estadual da UGT-PARANÁ,
realizada em Guaratuba (PR), reuniu
mais de 400 dirigentes sindicais e lideranças
comunitárias de praticamente todas as
cidades paranaenses. O encontro aconteceu
dias 4 e 5 de dezembro, no Centro de Eventos
da FECEP – Federação dos Empregados
no Comércio do Estado do Paraná (filiada
à UGT). O Sindserv esteve representado
pelos diretores Edson Pedrozo, Leonildo
Guergoleto, Regina Dirce e pelo presidente
Marcelo Urbaneja.
Essa última plenária da UGT-PARANÁ em
2013, apresentou temas relevantes ao mundo do
trabalho, entre eles os programas habitacionais
da Cohapar (Companhia de Habitação do
Paraná); as linhas de crédito para os pequenos
empreendedores,
disponibilizadas
pela

É

Fomento Paraná; O papel dos
dirigentes sindicais no processo
eleitoral 2014; a ética sindical;
os Objetivos do Milênio, traçados
pela ONU (Organização das
Nações Unidas); a organização
e planejamento estratégico da
UGT-PARANÁ para 2014.
Em sua fala, Urbaneja cobrou
do diretor da Cohapar, Luciano
Valério Bello Machado um
programa específico com linha de
crédito para servidores públicos
municipais. Frente a cobrança,
o representante da Cohapar se
comprometeu em apresentar um
projeto, dentro de quatro meses,
voltado a UGT bem como aos sindicatos que

fazem parte da mesma.

Da cobrança judicial do pagamento das horas
extras armazenadas

sabido que o Município de Londrina, sofre,
já há décadas, de falta de funcionários em
praticamente todos os setores da administração.
Assim sendo, historicamente, os servidores
têm sido convocados para realizar horas extras.
Entretanto, é bastante comum o Município alegar
que não tem recursos suficientes para remunerar
todas as horas extras laboradas. Desta forma, já
há muitos anos, o Município tem armazenado,
em banco de horas, horas extras realizadas
pelos servidores. É comum, inclusive, encontrar
servidores que possuem 1.000, 2.000 ou até
mesmo 3.000 horas extras armazenadas no banco
de horas.
Em face do exposto, e a fim de tentar corrigir tal
distorção, a assessoria jurídica do SINDSERV tem
ajuizado ações de cobrança contra o Município de
Londrina, requerendo que o mesmo pague, em
pecúnia, as horas extras armazenadas em banco de
horas. Tal pedido judicial se viabiliza em virtude do
entendimento legal, doutrinário e jurisprudencial,
que entende que o banco de horas somente pode
existir se estiver previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Não havendo tal previsão
em acordo ou convenção coletiva, o poder
judiciário entende que as horas armazenadas
devem ser pagas imediatamente, sob pena de
enriquecimento ilícito da administração pública.
Um dos principais motivos para cobrança
judicial das horas extras armazenadas é o
fato de que, muitas vezes, os servidores não
conseguem compensar as horas do “banco de
horas”, pois a administração sofre, há muito
tempo, de déficit de servidores, ou seja, sempre
há falta de funcionários. E sendo assim, o
administrador público não permite a fruição das
horas armazenadas sob o pretexto de que não há
outro servidor para executar o serviço durante a
compensação das horas em folga. Outrossim, nas
raras vezes em que o administrador autoriza o uso
das horas armazenadas em folga, não o faz de uma

maneira que atenda as necessidades particulares e
de lazer dos servidores. Ou seja, o servidor somente
consegue compensar as horas armazenadas se a
compensação ocorrer nos dias e horários em que
não cause prejuízo para o andamento do serviço.
Estes são alguns dos motivos que levam servidores a
pleitear o pagamento das horas em juízo.
Outra situação para a qual os servidores
precisam estar atentos, é o prazo decadencial e
prescricional das referidas horas armazenadas.
A lei aplicada ao caso dos servidores prevê ser
possível reivindicar judicialmente os últimos cinco
anos a partir do ajuizamento da ação, sendo que os
servidores, que rompem o vínculo trabalhista com
o Município (exoneração, aposentadoria, etc.),
tem 02 (dois) anos para ajuizar a ação, sob pena
de perda do direito de ação. Entretanto, parte da
jurisprudência entende que, enquanto o servidor
estiver trabalhando para o Município, não há
prescrição, ou seja, pode reivindicar judicialmente
todas as horas do banco de horas, inclusive as
que foram armazenadas há mais de 5 (cinco)
anos. Em face disso, o SINDSERV aconselha

aos servidores que estão em vias de perder o
vínculo com o Município, seja por pedido de
exoneração ou aposentadoria, que procure o
advogado do SINDSERV para pleitear as horas
do banco de horas ANTES DE SE APOSENTAR
OU DE SE EXONERAR. Pois, assim agindo, poderá
afastar a prescrição quinquenal, tendo condições
de receber, em pecúnia, todas as horas do banco,
ainda que as mesmas tenham sido armazenadas
há mais de 05 (cinco) anos.
Outra dica do SINDSERV, para que os servidores
tenham controle do efetivo saldo de horas extras
em seu banco de horas, é salvar em arquivo de
computador o total de horas armazenadas. Para
tanto, basta acessar o bando de horas, na página do
Município, onde aparecem as horas. Então, copiar a
imagem através da tecla “Print Screen”. Após, deve-se
colar a imagem copiada em um arquivo simples de
Word, usando o “Control V”. Tal dica é importante,
inclusive porque esses arquivos salvos servirão de
prova caso o servidor decida cobrar, em juízo, o
pagamento das horas armazenadas.
Marcelo Ramos é advogado do SINDSERV

O servidor Mário Sérgio Gazolli
ajuizou ação de cobrança
pleiteando o pagamento de suas
horas extras armazenadas no
bando de horas.
A decisão em primeira instância
foi favorável ao servidor, mas o
Município ainda pode recorrer
da decisão.
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PPA e Sindserv festejam com
os novos servidores aposentados

este ano de 2013, segundo o Secretário
de Gestão Pública, foram assinados 219
pedidos de aposentadoria dos servidores
públicos municipais que dedicaram boa
parte de suas vidas pelo município.
Pensando nestes profissionais prestes
a se aposentar, foi criado em 1998, na

prefeitura o PPA – Programa de Preparação
para a Aposentadoria, que todos os anos
reúne os pré, atuais e pós aposentados
para ao longo do ano trabalhar diversos
assuntos que os auxiliarão nos próximos
anos.
Neste ano, para encerrar os trabalhos,
os servidores participaram de
um Evento na Associação dos
Aposentados, que contou com
a participação de mais de 100
pessoas. O diretor do Sindserv,
Fabio Molin, representou o
sindicato e parabenizou os
novos aposentados por este
novo período de vida. “Vocês
com certeza farão falta nos
locais de trabalho que atuavam,
pois muitos querem, alguns
O diretor Fábio Molin lembra aos aposentados que o Sindserv continua de portas abertas se tornam, mas poucos são

servidores que alcançam esta etapa!
Aproveitem suas aposentadorias com
saúde e lembrem-se que o Sindserv
continua de portas abertas representando
vocês”, completou.
Ao final da cerimônia, os novos
aposentados receberam um certificado
simbolizando o agradecimento pelo tempo
de trabalho.

T
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Projeto escolar relembra época da Disco

odos os professores ao longo do ano se
desdobram na criatividade para estimular
o imaginário de seus alunos e incrementar o
processo de aprendizagem, principalmente
nas datas comemorativas.
Pensando desta forma, os professores
da E.M. Reverendo Odilon G. Nocetti, se
utilizaram de elementos da cultura Disco, dos
anos 70 para fechar com “chave de ouro” as
atividades da “Semana da Consciência Negra”
realizada na escola.
A festa Disco 70 fez parte da “Mostra Cultural
Afro” e foi uma das formas que a equipe
pedagógica encontrou para mostrar aos
alunos elementos da cultura “Black” durante
aquela época. Com a utilização de um data
show, os alunos puderam assistir a tutoriais
de coreografias da época, equipamentos
como globo de luz e as seleções de músicas
de bandas e cantores negros da década.

Para aguçar ainda mais a curiosidade, os
alunos do 5º ano realizaram pesquisas sobre
figurinos, músicas, danças e as principais
bandas e cantores dos anos 70. E Finalizaram
com cartazes informativos e gráficos
demonstrativos.
Os gráficos apontaram o desconhecimento
da comunidade escolar sobre músicas
consagradas e conhecidas pela maioria que
são de bandas e cantores negros. Chegou-se
a conclusão também que as danças e ritmos
de hoje tem grande influência dos anos 70.
A
professora
CristianeTakahara,
comentou
que
a
novidade
atraiu
bastante a atenção dos alunos. “O que
no início causou estranhamento pela
extravagância das roupas, cabelos black
powers e excesso de brilhos acabou
em encantamento e enriqecimento cultural!”,
afirma.

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
O SINDSERV – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Londrina, sediado na
cidade de Londrina-PR, à Rua Bélgica, nº.
821, Jardim Igapó, através de seu Diretor
Presidente, com base no Artigo 121 do seu
Estatuto, informa todos os servidores(as)
públicos municipais de Londrina sindicalizados, interessados em concorrer a vaga de
Diretor Suplente do Sistema diretivo desta
Entidade, que as inscrições ocorrerão no
período de 06 de janeiro de 2014 a 15 de
janeiro de 2014, na Secretaria Geral.
Londrina, 16 de dezembro de 2013.

(a) Marcelo de Lima Urbaneja – Diretor
Presidente – SINDSERV-LD
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Retrospectiva 2013
37% das perdas estão com os dias contados

No mês de janeiro, o Sindserv realizou duas
reuniões com a Administração municipal afim de que ela
apresentasse estudos de planejamentos e propostas para os
servidores.

No mês de março, a Administração apresenta sua contraproposta para nossa pauta
de reivindicaõe, onde é concedido a reposição de 6,7% da inflação e o Sindserv
convoca os servidores para Assembleia e a mesma é aprovada pelos servidores.

Em maio, Urbaneja vai à Câmara Municipal e conversa com
os vereadores sobre a lei 11.794 e cobra da Administração a
compra e a distribuição de EPI's aos servidores

No mês de abril, em mais uma reunião entre a diretoria do
Sindserv com a Administração, Urbaneja cobra do prefeito
um planejamento para demanda dos servidores

No mês de junho, em mais uma reunião com o prefeito, o
Sindserv consegue a criação de uma comissão paritária para
discutir itens da pauta de reivindicação da categoria

Em Julho, após meses de negociação, Sindserv conseguiu que
Administração apresentasse proposta, para por fim aos 37% de
mais de 4.800 servidores.

No mês de Outubro, o sindserv se reune mais uma vez com a
Administração e conquista a garantia da realização dos 33%
da hora atividade a parir de 2014.

Novembro foi um mes repleto de conquistas, graças ao
emprenho da diretoria do Sindserv, que conseguiu que
a Administração passasse cumprir a lei e passasse a
pagar o abono de R$ 100,00 aos Agentes de Endemias.
Outra boa notícia foiram os decretos com os nomes de
quase 5 mil servidores que tiveram direito a promoção
por merecimento.
Também foram comemorados os dias dos Professores e
do Servidor Público Municipal

A proposta para o zeramento da defazagem para os
AGP's, TGP's e TSP's é aprovada no mês de agosto
após uma assembléia histórica que lotou o salão do
hotel Sumatra.

No mês de Setembro, o Sindserv movimentou a comunidade escolar com a
realização de uma consulta popular sobre proposta da Secretária de Educação
a respeito do novo processo de escolha dos diretores das Escolas e CMEIS.
A consulta contou com a participação de 95% do educadores.
No mês de dezembro, o Sindserv realizou uma Assembléia
para aprsentar acategoria a Pauta de Reivindicações de
2014, que foi aprovada por unanimidade.
E para encerrar o ano, o Sindserv realizou uma festa em
dois momentos para que o maior número possível de
servidores fossem atendidos. Nas festas do dia 8 e do
dia 15 de dezembro, mais de 2.000 servidores e seus
familiares se divertiram no CTG de Londrina com almoço
e sorteio de prêmios.

