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Pauta de
Sancionada Lei
que estabelece o
reivindicações de
zeramento para AGP's, 2014 já foi entregue
TGp'S e TSP's
ao Prefeito

2

Sindserv | Janeiro 2014

Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Esta é a primeira edição do nosso jornal em 2014
e por isso desejo a todos boas vindas a este novo
ano!
Apesar de muitos se sentarem na cadeira
do comodismo e das críticas vazias, a Gestão
“Sindserv para Todos” nestes quase 10 anos à frente
do sindicato conquistou muitos avanços para a
categoria, sendo para servidores sindicalizados ou
não.
Assumimos o comando da entidade recuperando
o sindicato que se dobrou a Administração Petista e
causando enormes prejuízos aos servidores. Muitos
de vocês devem se lembrar, da defasagem salarial
de 37% e tantos outros absurdos contra o servidor.
E tudo isso com o aval da antiga gestão do sindicato
que era “amiga” do prefeito.
Verdadeiras batalhas foram traçadas e hoje, aos
poucos, colhemos os frutos de nossas lutas. Com
muito diálogo, estamos corrigindo uma a uma cada
injustiça contra você servidor público municipal.
Muitos reconhecem esse trabalho e engrossam
nossa luta em busca de justiça, mesmo os
aposentados que não teriam obrigação nenhuma

de continuar lutando, sempre que preciso estão lá
de prontidão.
Infelizmente em nosso meio, temos aquelas
pessoas que preferem se isentar da luta, mas são as
primeiras a criticar e a cobrar soluções. E esquecemse de que as melhorias conquistadas nos últimos
anos são frutos de muito trabalho encabeçado por
este sindicato.
Conseguimos restabelecer o pagamento
anual da inflação que não era respeitado,
derrubamos as medidas punitivas do Prodap/
Produt, conseguimos um abono de R$ 100,00,
17% Reajuste das perdas salariais todos, PCCS do
Magistério com a possibilidade real promoções,
equiparação dos professores aos vencimentos
de nível superior, PCCS Geral Simplificado onde o
servidor não precisa mais ser “amigo do rei” para
conseguir uma promoção, criação da gratificação
do magistério, zeramento total das Perdas Salariais
aos Aposentados e Implementação de 33% das
Horas Atividades em nosso município.
Além disso, em 2013, conseguimos quebrar
mais um pedaço deste monumento dos 37%
erguido na gestão petista de Nedson Micheletti
e conquistamos o zeramento dos AGP´S, TGP´s e

TSP´S, mas quem disse que a luta terminou? Em
2014, o Sindserv continua a luta baseado em uma
pauta construída pelos servidores.
Nosso muito obrigado a todos os servidores
que não tem medo e lutam com e pelo sindicato
pelo bem do coletivo.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

AGENDE-SE:
As reuniões das OLT's retornam no próximo mês.
OLT da Educação: 21/02
OLT da Saúde: 25/02
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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Sindserv já entregou ao prefeito
a nova pauta de reivindicações

o dia 20 de dezembro, o presidente
do Sindserv, Marcelo Urbaneja,
juntamente com o diretores do sindicato,
estiveram reunidos com o Prefeito
Alexandre Kireeeff para entregar em
mãos a Pauta de Reivindicações 2014 dos
servidores públicos municipais.
A entrega ocorreu durante a reunião
mensal que está acontecendo entre o
Prefeito e o SINDSERV. Esta reunião
deveria ter ocorrido no último dia 06, mas,
por problemas de agenda do Prefeito, foi
realizada somente no final do mês.
“O importante foi a entrega do documento
nas mãos do Prefeito. Já no início do
ano que vem estaremos nos reunindo
para discutirmos a Pauta. O Prefeito
se comprometeu com a continuidade

deste
trabalho,
que
nas próximas reuniões
contará com a presença
do(a) titular da Secretaria
de Recursos Humanos”
declarou
Marcelo
Urbaneja.
Entre os pontos mais
importantes estão:
Zeramento
das
perdas
salariais
dos
profissionais de nível
superior (Professores e
Saúde) 28%;
- Aumento real do
auxilio alimentação;
Condições
de
Trabalho;

A

O
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Fechando o
ano com chave de ouro

presidente do Sindserv,
Marcelo
Urbaneja,
juntamente com os diretores
Leonildo Guergoletti, Julio Cezar e
Regina Dirce, estiveram reunidos
com o Prefeito Alexandre Kireeff
e com parte do seu secretariado,
logo nas primeira horas do dia 23
de dezembro.
A reunião foi necessária, uma
vez que o prefeito teve que se
ausentar da reunião do dia 20,

dessa forma alguns pontos
não puderam ser discutidos no
primeiro encontro.
O principal fruto desta reunião
foi a decretação do Ponto
Facultativo nos dia 24 e 31 de
dezembro, após ponderações
feitas pelo presidente Urbaneja.
Após a conversa o prefeito
acatou a solicitação do sindicato
e os servidores puderam ter um
descanso tranquilo.

Prefeitura paga LicençasPrêmio Atrasadas

pós um trabalho incisivo do
SINDSERV junto ao Prefeito
Alexandre Kireeff para que o
pagamento das licenças-prêmio
não deixem de serem pagas.
A Administração anunciou o
pagamento das mesmas ao final
do ano passado.
A justificativa do sindicato é
que: este é um direito do servidor
que vem, sistematicamente,
sendo
negligenciado
pela
Administração Municipal. Isso
já ocorreu no governo anterior e
os valores foram se acumulando

e depois ninguém quis pagar.
O Prefeito tinha demonstrado
sensibilidade ao problema e,
na reunião ocorrida no mês de
novembro com o SINDSERV, se
comprometeu com o pagamento.
Felizmente
para
o
funcionalismo, o compromisso
firmado com a diretoria do
SINDSERV foi mantido e
todas as licenças prêmioe em
atraso foram pagas no mês de
dezembro.
Essa é mais uma vitória do
servidor.

Sindserv | Janeiro 2014

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Esclarecimento aos servidores a respeito da
Contribuição Sindical.
A

contribuição sindical foi criada pela
Constituição Federal de 1937. Em 1940,
através de decreto-lei, essa contribuição foi
denominada de imposto sindical e foi criada
para financiar o movimento sindical, uma vez
que o sindicato é o representante legal dos
trabalhadores, com a função de organizar e
defender os mesmos nas negociações salariais
e demais assuntos de interesse dos mesmos.
Somente o sindicato é pessoa jurídica que tem
poder legal quando elabora acordo coletivo e
quando negocia com o patrão, negocia para
todos os trabalhadores e não apenas para
aqueles que são filiados. (Veja box)
A mesma contribuição já é paga pelos
trabalhadores da iniciativa privada e está
prevista nos artigos 578 a 610 da CLT desde o
dia 09 de dezembro de 1.976 e na Constituição
Federal de 1988.
Após a Constituição de 88, as entidades de
grau superior (Confederações, Federações,
Centrais
Sindicais)
representantes
dos
servidores públicos começaram a se organizar
e como pela lei tem direito a 40% do valor da
Contribuição Sindical, começaram a pleitear
este recurso, sendo que esta discussão gerou
várias ações que culminaram no Superior
Tribunal de Justiça.
As decisões do STJ, já estão pacificadas
que a Contribuição Sindical é devida a todos os
trabalhadores inclusive os servidores públicos
das esferas municipal, estadual e federal.
É devida por determinação, como já foi citado,
da CLT- artigos 578 a 610 e da CF/88, art.8º, inciso
IV, no valor de um (01) dia de trabalho por ano,
a ser descontado compulsoriamente de todos
os trabalhadores, independentemente de serem
associados ou não ao sindicato profissional. É
recolhida em favor dos seguintes órgãos:
- 5% para a Confederação correspondente;

- 15% para a Federação correspondente;
- 60% para o Sindicato da categoria;
- 10% para Conta Especial de Emprego e
Salário administrada pelo Ministério do Trabalho;
- 10% para Central sindical.
Portanto, apenas 60% são repassados ao
sindicato da categoria.
Os municípios onde não existe sindicato
dos servidores públicos, o valor da contribuição
sindical é repassado integralmente as entidades
de grau superior.
Como o SINDSERV é uma entidade regional,
as entidades de grau superior, necessitam
deste recurso para poder se manter e
consequentemente manter a luta sindical, em
prol dos direitos trabalhistas, viva além das
fronteiras de nossa cidade ou estado. Dessa
forma o Sindserv entende que a ação movida
pela Federação e pela Confederação justa, uma
vez que estes recursos subsidiam a manutenção
dos seus trabalhos.
O Sindserv foi solidário as entidades de grau
superior na ação que culminou recentemente
com a decisão do Tribunal de Justiça, que
determinou que os servidores públicos municipais
façam o recolhimento da Contribuição Sindical.
A Prefeitura regulamentou por decreto, a forma
do cumprimento da decisão judicial.
Outro ponto que vale ser lembrado, é que
caso o Sindserv não tivesse se apresentado
como representante dos servidores públicos do
município de Londrina, 100% desta arrecadação
seria destinada as outras instituições. Ou seja,
agora 60% deste imposto ficará no município e
será revertido aos servidores.
O SINDSERV irá aguardar o repasse da sua
parte da Contribuição (60%) para então decidir
em assembléia como será utilizado este recurso
e também deliberar sobre a devolução aos
servidores sindicalizados.

Exemplo das
negociações em que
TODOS os servidores
foram BENEFICIADOS
- PCCS Geral Simplificado;
- PCCS do Magistério
Simplificado;
- Zeramento dos 37% aos
aposentados;
- Equiparação de
profissional de nível
superior para os
professores;
- 17% de reposição salarial;
- Zeramento dos Agentes
em 2014 de 16%;
- Parcelamento do
zeramento dos Técnicos
com início em 2014;
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RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO
Quanto custa este imposto para o servidor frente aos
benefícios que o sindicato já conquistou
Exemplo de um servidor que tem um salário base de R$ 900,00.

R$ 900,00 – 1/30 = R$ 30,00

de Contribuição Sindical descontada uma única vez no ano.
O mesmo servidor que recebia R$ 900,00 após a conquista do
zeramento dos 37% de defasagem salarial.

R$ 1.233,00 - Diferença de R$ 333,00/Mês
ganho real só com o benefício do zeramento

R$ 4.329,00 / por ano

Com a Contribuição
Sindical todos tem os
mesmos benefícios no
sindicato?

Não! A contribuição sindical serve
para financiar ações de interesse
coletivo.
Os Programas de Benefícios
ofertados
pelo
Sindserv
e
financiados com as mensalidades
são exclusivas dos servidores
sindicalizados.
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Memória de

Quem nunca ouviu falar de memória de elefante? Conta-se que um alfaiate indiano
enfiou uma agulha na tromba de um elefante e, anos mais tarde, quando o animal
reencontrou o alfaiate, encheu a tromba d’água e despejou sobre o homem, prova de
sua boa memória. Os estudos que foram realizados concluiram que sua memória é
primordial para a preservação da espécie. Pois com uma boa memória os elefantes são

De 2000 a 2004
-Deixam de receber a Reposição Anual
(Direito Trabalhista);
- Perdemos a Progressão Horizontal (2%
geral 3% magistério);
- PCCS da Discórdia (100% para uns, 70%
para outros e nada para a maioria);
- Prodap/Produt Punitivo;
- Promoções do PCCS Impossíveis de serem
alcançadas;
- Suspensão da Revisão do PCCS;
- Prefeito Nedson Micheletti

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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Elefante

capazes de promover a sociabilização entre a manada, organizar suas defesas e seus
ataques contra predadores bem como percorrer longas jornadas em busca de água e
alimento.Portanto a boa memória além de importante é uma eficaz ferramenta para a
organização social e até para auxiliar na conservação desses animais.
Fonte: comciencia.br
Se ter boa memória é tão importante para os elefantes, imagine para nós!

Após 2004 - Gestão Sindserv para Todos
- Pagamento Anual da Inflação;
- Fim das medidas punitivas do Prodap/Produt;
- Abono de R$ 100,00;
- 17% Reajuste das Perdas Salariais;
- PCCS do Magistério (Promoções possíveis);
Equiparação dos professores aos vencimentos
de nível superior;
- PCCS Geral Simplificado;
- Criação da gratificação do Magistério;
- Zeramento total das Perdas Salariais aos
Aposentados (37%);
- Zeramento das perdas do Agentes;
- Zeramenteo parcelado das perdas dos TGP’s e
TSP’S;
- Implementação de 33% das Horas Atividades;

78
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Agora é lei! Sancionada pelo Prefeito a Lei da
Reposição dos Técnicos e Agentes

m uma das últimas sessões extraordinárias
da Câmara de Vereadores foi aprovado por
unanimidade o Projeto de Lei nº 267/2013 que
concede o zeramento das perdas salariais dos
Técnicos de Gestão Pública, dos Técnicos
de Saúde Pública e dos Agentes de Gestão
Pública.
Para os Agentes, será concedida a
reposição no percentual de 16,4096% em
uma única parcela, no mês de fevereiro/2014.
Para os Técnicos, serão pagas 03 parcelas
anuais de 5,1953%, sendo a primeira parcela
paga também no mês de fevereiro/2014.
Com essa reposição, os técnicos e os
agentes terão o zeramento das perdas
salariais deixadas pelo governo petista do
ex-prefeito Nedson Micheleti, que chegaram
a 37%.
O Presidente do SINDSERV, Marcelo
Urbaneja contou: “Ficamos felizes com mais

O

uma injustiça corrigida. Nós nunca duvidamos
que a reposição seria possível de ser
feita. Gostaríamos de deixar registrado nosso
agradecimento à Câmara de Vereadores
pelo respeito, pela rapidez e prontidão com
que sempre somos atendidos, ao Prefeito
Alexandre Kireef pela atenção com que tem
tratado os assuntos que são levados pelo
Sindicato e, principalmente, ao servidor
público municipal pelo apoio que tem dado à
nossa gestão. Hoje foi dado um passo muito
importante, mas a caminhada continua e,
juntos, conseguiremos avançar muito mais”.
Segundo Urbaneja, em 2014 o Sindserv
irá trabalhar para findar esse que se tornou
o maior pesadelo do funcionalismo publico
municipal de Londrina. “De um universo de
quase 12 mil servidores ativos e inativos,
nós já conseguimos o zeramento das perdas
salariais de quase 8 mil. Mas mesmo aqueles

Toma posse novo Conselho
Administrativo da Caapsml

s novos integrantes do Conselho
Administrativo da Caixa de Assistência,
Aposentadoria e Pensões de Servidores
Municipais de Londrina (Caapsml), eleito para
a gestão de 2014 a 2017, tomaram posse no dia
19 de dezembro, em solenidade no auditório
da entidade e o Sindserv esteve presente com
os diretores Marco Modesto e Fabio Molin.
A eleição para a escola dos eleitos foi realizada

no mês de agosto e os novos conselheiros já
iniciaram seus trabalhos no dia 2 de janeiro e
tem por finalidade fiscalizar e deliberar o Fundo
de Pensão do Servidor Público.
O Conselho Administrativo é composto de
sete membros, além do superintendente, os
representantes dos servidores ativos, membros
efetivos, Marcello Alessandro Pessa Miranda
Lima, Daniela Dias Augusto, Gilberto Alves de
Lima e Karen Bettina Ikeda de Ortiz, que
tem como suplentes Elias Floriano, Joaquim
Domingues de Oliveira e Carlos Augusto
Lovo.
Os representantes dos servidores
inativos, membro efetivo, é Luiz Evaldo da
Silva Ferreira, seus suplentes são Maria das
Graças Vicelli, Rosangela Maria Cebulski e
Maria Aparecida Wrobel e o representante
dos servidores ativos e inativos da Caapsml,
membro efetivo, é Ana Paula Pereira, seu
suplente é João Bosco Dantas.

que não tiveram o benefício, conquistaram
algum avanço, entre eles a simplificaçãos dos
PCCS’s Geral e do Magistério, equiparação
dos professores ao nível superior, aumento da
ART do profissional da saúde, gratificação dos
agentes entre outros. Nosso trabalho neste
ano é conseguir o zeramento para todos os
servidores e espantar de vez esse fantasma
dos 37% de nossas vidas”, finalizou Urbaneja.

Diretores do Sindserv
discutem sobre escalas
de trabalho na saúde

E

m reunião realizada no PAI/PAM, no
dia 23 de dezembro, com a presença
de
representantes
dos
servidores,
das
Coordenadoras
dos
Serviços,
representantes da DUES e do RH,
Corregedor titular do Município e os
diretores do Sindserv Fabio Molin, Marco
Modesto e Pilar Soldório, foi discutido
entre as questões principais as escalas de
trabalho e a necessidade de reuniões entre
as equipes.
Todos os pontos levantados pelo Sindserv
e servidores foram solucionados e ao fim
ficou acordado que ocorrerão reuniões
de trabalho entre as equipes(servidores e
coordenações), com o objetivo de buscar
sempre a melhor solução para os problemas
enfrentados nestes serviços.
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PCCS Simplificado:

10% de aumento faz diferença na vida do servidor, basta estudar

E

nquanto os índices anuais de reajuste
salarial, nos últimos anos, giram em torno de
5,5 a 6%, receber mais um aumento de 10% no
salário é uma coisa que faz a diferença na vida
de muita gente.
Pois é, desde que foi aprovado em 2011
o PCCS Simplificado os servidores podem
conquistar esse benefício uma forma “simples”,
através da promoção por conhecimento, basta
apenas que o servidor busque uma qualificação
dentro dos critérios exigidos.
Como foi o caso do servidor Fabio Alexandre
da Silva, servidor da Acesf, desde 2009, assim
que completou o período do estágio probatório
e mais um ano de carreira, apresentou seu
diploma de curso superior ao departamento
do RH e em dois meses já estava gozando do
aumento.

“Para mim foi muito bom, pois me ajuda
muito na questão do transporte, pois moro
em Jataizinho e como a prefeitura não paga
o vale transporte de quem vem de fora, essa
despesa sai do meu bolso, pelo menos isso
já ameniza minha situação”, observou Silva.
Em 2009, quando o salário básico de um
auxiliar administrativo em início de carreira
era de R$ 550,00 hoje com o aumento
de 10%, Silva conta com R$ 958,00 de
salário base, um ganho de 74% em quatro
anos contando a recomposição salarial do
período mais seu aumento pela promoção.
Isso só foi possível com a implantação do
PCCS Simplificado, que baixou o período para
promoção de sete para quatro anos e tornou as
regras mais justas para o servidor.
E você servidor que já completou ou está para

completar quatro anos de atividade sem uma
promoção por conhecimento, está esperando o
quê? Venha fazer um dos cursos ofertados pelo
Sindserv ou procure um dos nossos conveniados.

F
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Diretores da rede
municipal são
empossados

oi realizada, no dia 20 de dezembro, no
saguão da Prefeitura, a posse dos novos
diretores das Escolas municipais da cidade. A
solenidade contou com a presença do prefeito
Alexandre Lopes Kireeff e dos diretores do
Sindserv, Regina Dirce, Julio Cezar e Erika
Otaguiri.
A eleição para a escolha dos novos
diretores aconteceu no dia 5 de dezembro
para um mandato de quatro anos. Ao todo são
107 cargos de diretores entre as áreas rural
(10), urbana (73) e CMEIs (24).
Os diretores tiveram que passar por uma
formação específica, com carga horária de
30 horas que abordou conhecimentos sobre
gerência pedagógica, técnicas do setor
financeiro, serviços terceirizados nas escolas
públicas, gestão de pessoas, gestão pública e
ética, para que pudessem participar do pleito.
Ao todo, 881 servidores participaram deste
curso.
O Sindserv dá Boas Vindas aos novos
diretores!

11

Mato Alto influencia
nas condições
de trabalho dos
servidores

C
Diretores entregam
Pauta/2014 a novo
Secretário da Saúde

O

s diretores do Sindserv Fabio Molin,
Marco Modesto e Pilar Soldorio estiveram
reunidos com o novo Sec. De Saúde Dr.
Mohamad El Kadri, a Diretora Executiva Enf.
Suzana e o Assessor Jurídico da Secretaria
Marcos, onde apresentaram a pauta de
reivindicações dos Servidores para o ano de
2014. A reunião, com ares de boas vindas
ao novo secretario e sua equipe, tratou de
assuntos já conhecidos pelos servidores como
a devolução do desconto dos dias parados da
greve de 2006, a criação da gratificação para
os servidores lotados nos serviços 24h., a
melhoria das condições de trabalho alcem da
valorização e capacitação dos servidores de
todas as áreas.
A reunião marcou o inicio “novamente”
das negociações com a secretaria de saude,
porém desta vez acreditasse em um avanço
para os servidores, visto que o novo secretário
conhece bem esta realidade.

om o fim do contrato emergencial de capina
e roçagem do município de Londrina, no
ano passado, os londrinenses vêem as escolas
e os postos de saúde engolidos pelo mato
alto. A falta de planejamento e de uma força
tarefa como foi feita pelos próprios servidores
públicos em anos passados para manter pelo
menos os setores públicos em condições
de trabalho, evidencia a inexperiência da
“secretaria” responsável.
Se pararmos para pensar um pouco o
município economizou, pois não foi realizado
o serviço durante meses.
Na UBS Aquiles Stenghel, o mato está
engolindo a unidade e por ironia, um lugar onde
se deve prevenir, tornou-se um local onde se
prolifera animais peçonhentos e mosquitos da
dengue pelo mato alto e excesso de umidade.

Cobertura Médica Pré Hospitalar de Urgência e Emergência 24 horas, em qualquer local de Londrina e Cambé (EXCETO ZONA RURAL)

