Edição Fevereiro 2014

Aula inaugural dos cursos de pós graduação
de 2014 completam 25 turmas em oito anos

Pauta de Reivindicação
deste ano já está sendo
discutida com ADM

Mais de 800
servidores já
conquistaram suas
especializações
graças a parceria
entre Sindserv
e NSE que
oferecem cursos
de qualidade com
valores acessíveis
aos sindicalizados.

Sindserv dá boas vindas
aos novos servidores
contratados na Saúde
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Quem falou que o caminho seria fácil? A única
coisa que sabemos é que se desanimamos nossa
caminhada não terá valido a pena. Em muitos
dos nossos encontros tenho que relembrar aos
servidores muitos trechos de nossa caminhada,
justamente para manter viva em nossas
memórias, não somente as dificuldades pelo
que passamos, mas também mostrar o quanto
avançamos.
Nestes anos mesmo com a descrença de
algumas pessoas tivemos avanços significativos
para todas as categorias, todos os servidores de
alguma forma ou de outra foram beneficiados,
seja com o zeramento das perdas salariais,
ou com a recomposição salarial que está
próxima do zero. Tivemos a conquista de um
PCCS Simplificado para os Servidores e para o
Magistério, que tornou o processo de avanço na
carreira profissional mais justo, entre outros.
Neste ano, já retomamos nossa caminhada
para corrigir tantos anos de injustiça. Tivemos
duas reuniões com o prefeito e seu secretariado,
discutindo nossa pauta de reivindicações que foi

aprovada pela categoria na assembleia do ano
de 2013.
No nosso primeiro encontro infelizmente a
Administração se mostrou desprovida de dados
e números para nos atender, já na segunda
reunião, mesmo sem a presença do prefeito,
conseguimos a garantia da reposição da inflação
já para o pagamento de fevereiro, bem como
a liberação das licenças prêmio dos meses de
janeiro, fevereiro e março.
Mas quem disse que isso está bom?
Respeitando o pouco tempo de casa da nova
secretária de Recursos Humanos, pedimos
prazo para que em nosso próximo encontro a
Administração apresente propostas significativas
para os servidores, que englobem recomposição
salarial, vale alimentação, inclusive para os
aposentados, auxílio creche entre outros.
Outro ponto que gostaria de frisar é a minha
satisfação em ver que o trabalho que esta gestão
vem desenvolvendo, ano após ano está gerando
cada vez mais frutos. Nesta edição veremos
que em 2014 completamos 25 turmas de pós
graduação ofertadas pelo sindicato e que mais
de 800 servidores já conquistaram pelo menos

uma especialização por meio desta parceria.
Isso também demonstra que nesta caminhada
é possível mudar, basta o servidor querer. Faço o
convite, você quer fazer parte desta mudança,
pois quanto mais unidos estivermos, mais longe
conseguimos chegar.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
A partir do dia 10/03, o Sindserv passará a atender de
Segunda à Sexta-feira das 8h às 17h30.
REDE SOCIAL:
Acompanhe o Sindserv através é
Facebook.com/sindserv.londrina

NOVO TELEFONE:
(43) 3372-1257
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Sindserv vai até prefeito para
discutir pauta de reivindicações de 2014

primeira reunião de 2014
entre os diretores do Sindserv
com o Administração Municipal
foi realizada no dia 31 de janeiro,
onde foram discutidos os itens da
Pauta de Reivindicações 2014.
O SINDSERV havia entregue
a Pauta para o Prefeito no final
do ano passado e aguardava a
posição da administração sobre
as reivindicações dos servidores.
A reunião
contou
com
a participação do Prefeito
Alexandre Kireeff, do Secretário
de Gestão Pública, da Secretária
de Recursos Humanos e
do Secretário de Fazenda.
Entretanto
o
secretariado
municipal
não
apresentou
novos dados que pudessem dar
andamento as negociações.
Segundo Marcelo Urbaneja,

presidente do Sindserv, “a
prefeitura não tinha cálculos e
não havia uma contraproposta
para os trabalhadores. Eles
alegaram que não tinham esses
dados devido à complexidade
dos números”, apontou.
Por outro lado, o prefeito
kireeff cobrou empenho de seu
secretariado e se comprometeu
com uma nova conversa para
o dia 14 de fevereiro. “A gente
percebe que o prefeito tem uma
postura interessante. Em nenhum
momento ele questiona a validade
do direito do trabalhador. Vemos
que há vontade de equacionar
esse
direito”,
declarou
o
presidente do sindicato.
Durante as três horas de
duração todos os pontos da
pauta foram revisados. Além da

reposição, a categoria reivindica
reajuste no auxílio alimentação.
Para se ter uma ideia, o valor
destinado a professores é de
R$ 240 mensal, sendo que para
coletores de lixo, empregados por
meio de empresas terceirizadas,
o teto de pagamento é de R$ 470

para alimentação. Os servidores
também
querem
melhores
condições de trabalho dentro
dos órgãos da prefeitura.
A boa notícia é que o Prefeito
garantiu a reposição da inflação
do ano de 2013 no pagamento
do mês de fevereiro.

2ª reunião: Sindserv consegue
garantia de que reposição anual será feita neste mês

N

a última sexta-feira, dia
14, o SINDSERV esteve
reunido com a administração
municipal para a 2ª discussão
da Pauta de Reivindicações
2014. O Prefeito Alexandre
Kireeff não esteve presente

alegando problemas urgentes
para resolver.
Dessa forma a reunião
aconteceu com o Secretário de
Fazenda e com a nova Secretária
de Recursos Humanos do
Município.

Durante a reunião, o Secretário
de Fazenda confirmou que o
pagamento da reposição salarial
do ano de 2013 será feita neste
mês de fevereiro. Sendo que, o
índice de inflação no período,
medido pelo INPC ficou em
5,26%.
Ainda no mês de fevereiro,
será feito o pagamento da
reposição salarial dos técnicos
e dos agentes. Para os agentes
será pago 16% em uma única
parcela. Os técnicos receberão
neste mês, além da reposição
anual, 5,1% referente às perdas
acumuladas durante o governo
do petista Nedson Micheleti.
O Secretário de Fazenda,
Paulo Bento, também confirmou o
pagamento da licença-prêmio dos
meses de Janeiro e Fevereiro.

Segundo o Secretário, no mês
de março também será feito o
pagamento da licença-prêmio.
Marcelo
Urbaneja,
presidente
do
Sindserv,
explicou que o resultado foi o
de sempre, “A Administração
alega que não tem dinheiro e
que este ano o cobertor esta
mais curto que o ano passado.
O secretário pediu mais tempo
para observar o comportamento
da folha diante dos reajuste
concedidos pelo acordo do ano
passado, para que possam
fazer o cálculos dos impactos
com a folha atualizada. Préagendamos para 12 de março
nova rodada de negociação”,
disse .
Os demais itens da pauta
ainda estão em negociação.
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Sindserv sai em defesa dos professores

O

s diretores do Sindserv Regina
Dirce, Erika Otaguiri e Júlio Cezar,
estiveram reunidos no último dia 4 de
fevereiro com a Secretária de Educação,
onde foi apresentada e analisada a pauta
de solicitações que foi encaminhada ao
Sindserv por grande parte dos diretores
das unidades escolares e CMEIS.
Durante a reunião, foi pontuado cada
um dos itens, sendo que a Promoção por
Competência e Habilidade será novamente
discutida e analisada em reunião
agendada com a comissão e demais
membros (Sindicato / RH e SME) para o
próximo dia 12 de março. Tendo em vista
que a promoção atende a lei 11.531/2012,
portanto é necessário que se faça cumprir.
Com relação aos auxiliares, em virtude
da falta de professores regentes em
determinadas escolas, segundo a secretária,
não haverá mais a disponibilidade destes
profissionais nas unidades escolares e sim
um banco de professores com horas extras
para as substituições.
Os diretores do Sindserv foram enfáticos

em relação ao prejuízo que haverá na
qualidade da aprendizagem dos alunos
sem a função do professor auxiliar, por
entenderem que o mesmo é indispensável
para
atender
as
especificidades
das crianças com dificuldades de
aprendizagem, recuperação paralela e
demais atendimentos importantíssimos
no processo pedagógico das unidades de
ensino.
Porém, segundo a secretária os
auxiliares perderam seu principal objetivo
que é atender os alunos e passaram
a desempenhar a função de substituir
professores, pois há excesso no número de
atestados e faltas no trabalho em grande
parte das escolas e CMEIS.
O Sindserv discorda do ponto de vista da
SME, pois entende que a função do regente
auxiliar é extremamente importante para a
aprendizagem das crianças e não pode ser
visto apenas como substituto nas referidas
ausências.
Na ocasião outro item discutido e
observado como bastante polêmico; foi

Pauta:

a redução do FG dos diretores(as) de
CMEIs, que procuraram o SINDSERV
para demonstrar seu descontentamento
e desapontamento, pois a medida
foi tomada sem nenhuma notificação
oficial (C.I.), ou mesmo via telefone. A
Secretária informou que a medida foi
necessária, pois o pagamento estava
sendo realizado de maneira irregular; para
que o mesmo permaneça como era; ou
seja feito pontuais alterações é preciso
encaminhar um projeto de lei para a
Câmara de vereadores, descrevendo as
atribuições do cargo juntamente com suas
especificidades (carga horária, número
de alunos, entre outros). Os diretores
do Sindserv pontuaram a urgência dos
encaminhamentos, ficando então definido
a formação de uma comissão com
representantes dos diretores de CMEIs,
SINDSERV, SME, R.H. para elaboração
do referido documento, visando agilizar a
solução do problema em questão.
Quanto aos demais itens da pauta,
estamos com negociações em andamento.

·Promoção por competência e habilidade do supervisor(a)
·Professores(as) auxiliares nas unidades escolares
·Hora extraordinária e estagiárias(os)
·Teste Seletivo (CLT)
·Hora atividade (33%)
·FG dos diretores dos CMEIS
·Liberação dos professores com vínculo no município para
realização do PDE 2014
·Recurso para pequenos reparos e manutenção das escolas.

O
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Sindserv dá as boas vindas
aos novos servidores da saúde

Sindserv
esteve
presente
na
convocação dos servidores que foram
aprovados no último concurso da saúde
concluído no início de fevereiro.
Os diretores Fabio Molin, Pilar Soldório e
Marco Modesto acompanharam o processo
e aproveitaram o momento para dar as boas
vindas aos novos servidores.
Aproveitando o ensejo, os diretores
apresentaram os projetos e os benefícios
que são oferecidos pelo Sindserv aos
servidores sindicalizados e fizeram o convite
aos profissionais aprovados.
Segundo o diretor Marco Modesto, “o
momento foi muito bom e os novos servidores
gostaram bastante da proposta que o
Sindserv tem para a categoria, tanto que
boa parte deles aproveitou nossa presença
para se filiar e aproveitar os descontos nos
exames pré-admissionais”, revelou.

56
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C

O desvio de função
na Administração Pública

onforme já mencionamos anteriormente
neste periódico, os servidores públicos
civis do Município de Londrina possuem
direitos e deveres. Entre os deveres, está
a obrigação de desempenhar as atividades
relativas às atribuições inerentes a seu
cargo, atribuições estas, previstas em lei.
Entretanto, infelizmente, é comum
encontrarmos situações em que servidores
estão desempenhando funções diferentes
das previstas legalmente para o cargo.
Tal situação é bastante curiosa, pois, ela
ocorre porque a própria Administração
Pública não cumpre aquilo que ela mesma
estabeleceu por ocasião do concurso
público. Comumente esse tipo de situação
causa sobrecarga de trabalho ao servidor,
além de, normalmente, exigir do servidor,
que ele execute trabalho de complexidade
maior que a do cargo que ele ocupa.
Mas, talvez, o maior prejuízo, é o fato de
estar desempenhando funções de cargos

de complexidade e exigência técnica
superiores às do cargo que ocupam, sem
receber nenhuma remuneração adicional
para isso.
Um caso típico, embora existam
tantos outros, é o dos antigos Assistentes
Administrativos (atuais TGP-A01), que
desempenhavam as funções do cargo de
Agente Administrativo (TGP-B01 e TGPC01). Tais servidores, embora estivessem
desempenhando funções mais complexas,
continuavam a perceber a remuneração de
seu próprio cargo, que era menor que a do
Agente Administrativo.
Igualmente, também, configurar-se-á
desvio de função, determinar, por exemplo,
que um ocupante do cargo de Técnico de
Gestão Pública – TGPA-01 desempenhe
as funções, por exemplo, de elaboração de
editais de licitação. Pois, tais funções são
inerentes ao cargo de TGPC-06, para o qual
o anexo VII da Lei Municipal nº 9.337/04

estabelece as funções de Assistência em
Elaboração e Coordenação de Licitações.
O fato é que, caso o servidor encontre-se
em desvio de função, exercendo atribuições
de outro cargo que exija maior conhecimento
técnico e com nível de carreira diferenciado
devido à formação, tem o direito de pleitear
o pagamento das diferenças remuneratórias
decorrentes do desvio de função.
Assim sendo, é importante que o
servidor verifique as funções que exerce e
as compare com as funções de seu cargo,
previstas na Lei 9.337/2004, e também
no Edital do concurso de provimento do
cargo.
Em caso de dúvida, ou se estiver se
sentindo lesado, o servidor pode se valer da
assessoria jurídica do SINDSERV, inclusive
para pleitear as verbas remuneratórias
ocasionadas pelo desvio de função.
MARCELO RAMOS
ADVOGADO DO SINDSERV
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CURSO DE
INFORMÁTICA VIRTUAL
Objetivo: O objetivo destes cursos é
desenvolver as competências necessárias
para lidar com a Tecnologia da Informação e
Comunicação. Os participantes terão acesso a
dois cursos: Informática Básica – Aluno Monitor
com 100h - Pilares da Educação digital com
60, disponibilizados pela Microsoft/Educação.
Os conteúdos claros e abrangentes são
disponibilizados através de ambiente virtual de
aprendizagem de maneira lúdica.

Metodologia:Os cursos constarão de uma aula
presencial de aproximadamente 2 h para se
aprender a utilizar o ambiente virtual, e as
outras horas serão realizadas na modalidade
a distância. Esta flexibilidade de horário é
essencial para você completar o curso dentro
da sua disponibilidade. A linguagem utilizada
no curso é clara e jovial.

Pré-Requisitos:Ser maior de 12 anos e ter
acesso a um computador com internet para
fazer o curso. Você pode inclusive convidar
os seus familiares para fazer também. Assim
vocês aprenderão juntos.

Inscrições abertas:
No Sindserv – Rua Bélgica, 821 – Jardim Igapó – fone 3372-1257, no horário das 8h00 às 17h30min.
Carga Horária:
160 horas (60h - Pilares da Educação Digital + 100h - Aluno Monitor).
Certificação:
Os certificados serão emitidos pela UEL e Microsoft/Educação
Aula presencial dia 11/03/14 – 19h30min. no Sindserv.
Público Alvo:
Servidores municipais e seus familiares.
Investimento:
Sindicalizados: R$ 100,00 (cem reais)
Não Sindicalizados: R$ 210,00 (duzentos e dez reais)
Os valores podem se divididos em 2 (duas) vezes = entrada + 1 parcela (30 dias) – condicionado ao Consignet.

Excursão
para
Aposentados
Sindicalizados
S
AS
VAG

DA
A
T
I
LIM

Se você é servidor aposentado e gostaria de
aproveitar a oportunidade de passar três
dias neste paraíso em Santa Catarina, não
deixe de aproveitar esta oportunidade!

Local: Hotel Palmas
Saída em 11/04 às 22h da rodoviária da plataforma de Turismo
Retorno em 13/04 (saída do hotel após lanche às 16h30) com
chegada prevista em Londrina às 00h00

O
V
I
LUS

EXC

Valores: R$ 299,00 que podem ser divididos em até 10x
dentro da margem consignável.

Estão inclusos no valor: Transporte em ônibus com ar condicionado, TV, DVD, som, toilet, duas diárias em hotel com
Pensão Completa. Guia Acompanhante.
Atividades: Caminha à praia do Cicial (livre), Piscina térmica no hotel, passeio de cavalo, charrete, quadra de tênis, vôlei,
futebol de areia, cancha bocha, lago para pescaria, sala de fitness, sala de jogos, trilhas ecológicas e muito mais.
Obs.: Viagem para Servidores Aposentados Sindicalizados e mais um acompanhante.

Mais informações no telefone: (43) 3372-1257
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Gremio dos Servidores
38 anos à disposição do Servidor
- PISCINAS
- SAUNA
- CHURRASQUEIRAS

- SALÃO DE FESTA
- LAGO PARA PESCA
- CAMPO DE FUTEBOL

PROJETOS SOCIAIS:
Escolinha de Futebol;
Atividades com Idosos
Horário de Atendimento ao Público:
Aos Sábados, Domingos e Feriados
Das 8 às 20h
Contato: 9948-5200

facebook.com/pages/Grêmio-Dos-Servidores-clube
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Filha de servidor disputa
vaga para sonho olímpico
A

filha do servidor José Lino,
é uma das promessas do
Taekwond. Gessica Lino, 22
anos, participou nos dias 15
e 16 do Grand Slam Adulto
do Taekwondo brasileiro, no
estado do Espírito Santo.
A competição tem como
finalidade selecionar dois
atletas de cada categoria
para formar a base da
seleção brasileira e também
abrirá oportunidade para que
os atletas que se destacarem
possam participar da seletiva
olímpica que acontecerá em
abril.
Géssica pratica o esporte
desde os 12 anos, quando
iniciou seu treinamento na
academia Tubarão e há
três anos mudou-se para
a
academia
Madureira.
Atualmente
compete
na categoria adulto, até
75kg, faixa preta, mesma
categoria da atleta Natália
Falavignaque,
será
sua
adversária na seletiva.
“Eu lutava em outra
categoria,
então
fiquei
grávida, ganhei meu bebê e
no ano passado, voltei duas
categorias acima do meu peso
anterior.Em 2013, mesmo em
uma categoria completamente
diferente, lutei o brasileiro e a

copa do Brasil até 73kg, fiz uma
boa atuação, mas não consegui
pontuação
suficiente
para
lutar nessa seletiva fechada.
Mas na quarta-feira (05/02)
saiu uma convocação oficial
me convidando para lutar na
seletiva fechada”.
Isso se deve, pois a federação
levou em consideração o
histórico esportivo de Géssica
que antes da gravidez lutava
na categoria até 62kg e detinha
uma
excelente
pontuação;
considerando os resultados
anteriores nas competições do
ano passado; decidiram apostar
em seu potencial.
Em seu histórico no esporte,
Gessica conta com diversas
medalhas
de
competições
nacionais e internacionais em
sua coleção, as principais foram
conquistadas
no
Argentina
Oppen, ela também é três vezes
vice-campeã brasileira, uma
vez campeã e duas vezes vicecampeã da Copa do Brasil e
agora nessa nova categoria (até
73kg) foi vice-campeã da Copa
do Brasil.
Gessica
visualiza
esta
oportunidade
como
única,
justamente pelo taekondo ser
um esporte olímpico, e em 2016
quando o evento será aqui no
Brasil ela estará com 24 anos.

“Com certeza, essa
idade é o ápice da forma
física para os atletas do
esporte, estarei no auge
de minha performance
e
assim
preparada
se
conseguir
essa
oportunidade.
Para
isso tenho que ir bem
na seletiva e conseguir
meu lugar na seleção
brasileira”, comentou.
Uma
grande
dificuldade que Gessica,
assim como todos os
atletas das diferentes
modalidades,
exceto
o futebol, enfrentam
neste país é a falta de
patrocínio. Graças ao
seu bom desempenho
nacional, há quatro
anos ela faz parte do
programa federal Bolsa
Esporte, que paga um
salário mínimo aos
atletas
ranqueados
para que possam se dedicar
ao esporte. “Infelizmente nos
últimos meses esse recurso
vem atrasando, desde setembro
estava suspenso o repasse,
em
dezembro
depositaram
uma parcela dos atrasados,
em janeiro mais uma, mas
ainda faltam dois meses,
isso é complicado, pois cada

competição que participamos,
sai do nosso bolso”, revela a
lutadora.
Géssica faz parte de
um grupo de 18 atletas de
Londrina que foram participar
da competição em Vitória-ES.
Em sua categoria a previsão
é que sejam 12 atletas
disputando duas vagas para
a seleção brasileira.

9

10

Sindserv | Fevereiro 2014

Sindserv recepciona professores na abertura
do ano letivo

O

s professores da rede municipal de ensino,
ao retomarem suas atividades em 2014,
durante a semana pedagógica que aconteceu
entre os dias 27 e 31 de janeiro, receberam a
visita dos diretores do SINDSERV nas escolas
e CMEIs onde participaram na maioria das
unidades, esclarecendo dúvidas de diferentes
questões, dando esclarecimentos e mais uma
vez colocando o sindicato à disposição do
servidor filiado. Recebendo ainda das mãos dos
diretores do Sindserv, a entrega de um bolo, com
o objetivo de saudar o retorno dos professores
e funcionários.
No total foram distribuídos 107 bolos ao
longo da semana, por meio de uma força tarefa

que envolveu todos os diretores do
sindicato, para que os professores
do nosso município pudessem ser
contemplados.
Segundo
Marcelo
Urbaneja,
presidente do Sindserv, a ação foi
uma forma de prestigiar todos os
profissionais da educação. “Dessa
forma também damos boas vindas
aos servidores da educação e
esperamos que 2014 seja um pouco
mais ‘doce’ para estes profissionais
como estes bolos. Esse é só o início
de um ano repleto de lutas a serem
travadas”, finaliza Urbaneja.
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Sindserv realiza a 8ª aula inaugural dos
cursos de pós graduação

N

o sábado dia 15 de fevereiro, foi
realizada no Sindserv a oitava aula
inaugural dos cursos de pós graduação
ofertados pelo sindicato em parceria com
o Núcleo Superior de Ensino - NSE e
INTESP.
Até o momento, mais de 800
servidores conquistaram seus títulos de
especialização através deste projeto e
somente no ano de 2013 quase 5.000
servidores conseguiram sua elevação
através da promoção por Conhecimento,
conquistada por meio dos PCCS’s Geral
e do Magistério ambos chamados de
“simplificados”.
Marcelo Urbaneja, em sua fala na
cerimônia de abertura dos cursos de
2014, relembrou que os benefícios que os
servidores tem hoje são frutos de muita
luta. “O Sindserv tem trabalhado e se
dedicado para que o servidor tenha cada
vez mais condições de progredir em suas
carreiras, mas para que isso aconteça,
depende também do empenho de cada um

de vocês”, afirmou Urbaneja.
O coordenador dos cursos de pósgraduação do NSE, Sidnei Mariano deu as
boas vindas aos novos alunos iniciando os
trabalhos deste ano.

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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