Edição Abril 2014

Rodada de negociações traz novas
perspectivas para os servidores

Devolução do dinheiro da greve, aumento no auxílio alimentação e nível superior fazem parte das boas novas

Sindserv prepara
comemoração para o dia do
Trabalhador (Veja pág. 12)

Prefeito pede tempo
para analisar o corte dos
professores auxiliares
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Um processo de negociações nunca é
realizado com apenas uma conversa, ele
tem que ser visto como uma escada a ser
transposta, e cada degrau alcançado são
avanços que conquistamos no decorrer
desta negociação.
O que temos hoje é uma escada que
cada vez que sentamos à mesa com
o prefeito e sua equipe, conseguimos
avançar em nossas propostas e conquistar
benefícios para os servidores, isso graças
ao diálogo que conseguimos firmar com
nosso "patrão", devido a experiência e luta
adquirida durante anos.
Nesta última reunião, o prefeito sinalizou
como certa a devolução do dinheiro dos dias
parados da greve de 2006, conseguimos
também o comprometimento do prefeito
para que ele apresente uma proposta para
uma recomposição no auxílio alimentação

de toda a categoria, além de pleitearmos
o zeramento das perdas de 28% dos
profissionais de nível superior, incluindo os
professores.
Conseguimos um aceno positivo, da
parte do prefeito, que reconheceu como
um direito justo e devido aos servidores,
mas isso só foi possível, pois, galgamos
cada degrau no tempo certo, com cautela
e muito diálogo. Coisa que não tínhamos
quando a administração petista detinha o
poder em nossa cidade e a administração
do sindicato, regida pela CUT, só trouxe
retrocessos e prejuízos não só para o
servidor, mas para sua família.
Nossa gestão é consolidada no trabalho
em prol da reconquista dos direitos de
todos os servidores públicos municipais
que foram ceifados nos últimos anos, pois
é muito mais fácil destruir um prédio do
que levantá-lo desde seu alicerce. Hoje
o alicerce do nosso sindicato é sólido, e

nossa construção avança sem delongas
para um futuro onde o servidor possa ser
um trabalhador com condições dignas de
trabalho e tenha seus direitos respeitados.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
O Sindserv está atendendo em novo
horário: 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
Expediente:
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Nova rodada de negociações com o Prefeito
N
o último dia 9, a diretoria
do
SINDSERV,
esteve
reunida com o prefeito Alexandre
Kireff
e
secretários,
para
nova negociação da pauta de
reivindicações.
A prefeitura apresentou um
estudo, demonstrando que, o
custo da equiparação salarial dos
professores com a tabela 9 é da
ordem de R$17 milhões ao ano.
E que, além disso, o zeramento
das perdas de 28% acrescentaria
mais R$ 40 milhões ao ano.
O
prefeito
alegou
que
necessita de mais tempo
para a apresentação de uma
proposta mais consistente. As
negociações continuam, devido
aos altos valores apresentados.
Marcelo Urbaneja voltou a
insistir no aumento do auxílio
alimentação para todos os

servidores.
A prefeitura se mostrou
relutante, mais disposta a estudar
a proposta feita pelo SINDSERV
do aumento de R$ 100 linear.
Outra questão que o Prefeito
Kireff se mostrou otimista para
um estudo foi, a devolução dos
106 dias parados durante a greve
de 2006.
A procuradoria está estudando
o caso, e o prefeito afirmou que
fará o que for possível para
resolver este problema. Para ele,
é uma questão moral.
Para Urbaneja, esse assunto
é de grande importância na luta
que o SINDSERV vem travando
com a prefeitura “Nesses oito
anos que se passaram desde a
greve, nunca estivemos tão perto
de solucionar esse problema.
Estamos confiantes que até o

final do mês que vem, teremos
uma boa notícia para os nossos
servidores”.
Quanto ao auxílio alimentação
para os aposentados, Urbaneja
reforçou o pedido feito ao prefeito
na proposta já discutida e citada

no último jornal do SINDSERV.
A comissão ficou de estudar e
oferecer uma contra proposta.
A próxima reunião será agendada
para Maio, quando a prefeitura
terá números mais significativos
para apresentar.

Servidores estão a um passo de receber o desconto da greve
O presidente do Sindserv,
Marcelo Urbaneja, juntamente
com o advogado do sindicato,

Júlio Ribeiro, estiveram reunidos
no início da tarde de ontem
com o procurador geral do
município,
Paulo
César
Gonçalves
Valle e com o
procurador Ronaldo
Gusmão,
para
tratar da devolução
do dinheiro dos
descontos
da
greve de 2006.
Segundo Urbaneja,

o prefeito reconhece que a
reivindicação dos servidores é
legítima, uma vez que a Justiça
reconheceu a legalidade da
greve em questão. “Acredito
que estamos muito próximos de
chegar a uma solução para este
impasse que já se arrasta há vários
anos. Hoje notamos boa vontade
por parte do prefeito Kireeff e
iremos nesta semana apresentar
nova proposta de devolução dos
valores descontados injustamente

dos servidores”.
A ação que institui o depósito
dos descontos em uma conta
em juízo, partiu do Sindserv. A
prefeitura nestes anos apenas
vem ganhando tempo aguardando
o julgamento dos recursos. “Por
isso que eu digo, é uma questão
de falta de vontade, pois, se o
município se comprometer com
a devolução do dinheiro, nós
retiramos a ação”, explica o
presidente do sindicato.
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Urbaneja expõe ao prefeito situação insustentável sobre o corte
de professores auxiliares realizado pela Secretária de Educação

O

s diretores Julio Cezar e Regina Dirce,
apresentaram o resultado da enquete
realizada em todas as escolas Municipais
e CMEI's para o presidente do SINDSERV
Marcelo Urbaneja,onde foi constatado o
retrocesso pedagógico por causa da falta
de professores regentes auxiliares. Esses
profissionais vêem desenvolvendo a anos um
grande trabalho na educação do Município de
Londrina.
Durante a reunião com o prefeito Alexandre
Kireeff para discutir os itens da pauta de
reivindicações da categoria. Urbaneja trouxe a
tona novamente o grave problema que a falta
de professores regentes auxiliares em sala de
aula vem causando à educação do município,
bem como descontentamento dos professores
públicos municipais.
“Para comprovar a gravidade do assunto,
apresentamos ao prefeito o resultado da
enquete que o sindicato realizou com as
escolas municipais e CMEI’s de nossa cidade,

apontando 77,48% dos professores
apoiam realizar um dia de paralisação”,
explicou Urbaneja.
O prefeito se surpreendeu com o
resultado e se comprometeu a chamar a
responsabilidade da questão para si, para
isso ele solicitou ao sindicato 15 dias para
estudar o caso e apresentar uma proposta
para a questão.
“O prefeito entendeu que esse assunto
merece uma atenção especial e precisa
de urgência para ser solucionado. Ele nos
solicitou um prazo que achamos razoável,
vamos aguardar e assim que tivermos
um retorno, convocaremos os professores
para deliberarmos as próximas ações”, disse
Urbaneja.
A seguir o resultado da enquete:
OPÇÃO 1: Um dia de
59 unidades de ensino (53,15%)

Paralisação

OPÇÃO
2:
Calçadão
27
unidades
de
ensino
Total pela paralisação - 77,48%

Sábado
(24,33%)

OPÇÃO
3:
Escolas Urbanas - 10
Escolas Rurais - 02
CMEI’s - 11

opinaram

Total de Indecisos - 23

Não
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Tem início mais um Programa
de Preparação à Aposentadoria
A

abertura do Programa de Preparação a
Aposentadoria (PPA) 2014, aconteceu
no dia 09 de abril e contou com a presença
de inúmeros servidores e autoridades
municipais.
Este programa foi criado há mais de 20
anos com o objetivo de preparar o servidor
para a nova fase de suas vidas. Para este
ano, estima-se que 230 servidores consigam
se aposentar.
Como o SINDSERV é parceiro deste
programa, tradicionalmente no mês de
outubro os participantes do PPA desfrutarão

  

de um dia de atividades na
sede
campestre Angelo
Caires, que fica em Alvorada
do Sul. “No ano passado os
servidores curtiram muito
este momento e tiveram a
oportunidade de conhecer
um espaço muito utilizado e
que pertence ao SINDSERV”
revelou Júlio.
Marcelo
Urbaneja,
presidente do SINDSERV,
destaca
que,
mesmo
aposentados
os
servidores continuam participando
das atividades do sindicato. “Mesmo
aposentados, o SINDSERV tem total
apreço por estes trabalhadores, que
dedicaram boa parte de suas vidas
trabalhando por nosso município. Os
aposentados merecem o respeito de
todos”, aponta.
Sandra Maria Jorge de Aquino,
diretora de Gestão e Saúde
Ocupacional do município de Londrina

PROGRAMAÇÃO ANUAL

•

09/04/2014 - XXII Encontro Anual de Preparação a Aposentadoria - 8 às 12 horas –
Auditório AAPML (CONVITE ao lado);

•

21/05/2014 – Encontro Mensal – “Economia Doméstica” - SMAA , “Orientação sobre o
Processo de Aposentadoria - “CAAPSML e “Dançoterapia: Uma Experiência” AMS. - 8
às 12 horas - Auditório da Villa da Saúde (Rua Santa Catarina com Rua Jorge Casone);

•

11/06/2014 – Secretaria Municipal do Idoso: ”Direito, Cidadania e Cultura” – Centro de
Convivência do Idoso (Rua Serra Pedra Selada, 111 – Jd. Bandeirantes) – 8 às 12 horas;

•

09/07/2014 Homenagem aos Aposentados do 1º Semestre de 2014 – Local: Sede da
Prefeitura Municipal de Londrina – Horário: A Confirmar;

•

20/08/2014 – Encontro Mensal – “Aposentadoria! Como utilizar o tempo livre?”; - 8 às 12
horas – Auditório Villa Saúde;

•

17/09/2014 – Passeio: Parque Arthur Thomas – SEMA – “Cuidados com a Saúde” AMS
- 8 às 12 horas – Auditório Pq. Arthur Thomas;

•

22/10/2014 – “Trabalhando o corpo e a mente para uma aposentadoria saudável”
e Informações sobre o SINDSERV-LD - Visita a Sede Campestre do SINDSERV em
Alvorada do Sul (saída de ônibus às 8 horas da Sede do SINDSERV (Rua Bélgica e
retorno à Londrina às 15 horas);

•

25/11/2014 – “Informações sobre a Associação dos Aposentados da PML”– “Encerramento
das atividades dos Encontros Mensais e Confraternização“ - 8 às 12 horas – Auditório
da Villa Saúde;

E diretoria responsável pelo PPA, explica
que, este programa conta com a participação
de vários colaboradores. “O PPA é feito a
várias mãos além da nossa diretoria. Quem
faz esse trabalho de linha de frente são as
assistentes sociais, contamos também com a
participação da CAAPSML e com a parceria
do Sindserv”, comenta Sandra.
As atividades do PPA 2014 serão
finalizadas no mês de dezembro com uma
grande festa de encerramento.
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Sindserv participa
de Prática Pedagógica

s diretores do Sindserv
Julio Cezar e Regina Dirce,
participaram no mês de março
de uma prática pedagógica
com os professores da escola
municipal Reverendo Odilon
Nossetti.
No encontro, além de
dividirem um pouco de suas
experiências
profissionais
na área educacional, os dois
diretores também aproveitaram

para exclarecer dúvidas, levar
informações pontuais e estreitar
ainda mais a convivência entre o
Sindserv e seus sindicalizados.
Segundo a diretora Regina
Dirce, “este estreitamento faz
parte da proposta do Sindserv,
para estarmos mais próximos
aos servidores e prestigiar o
trabalho que eles fazem com
tanto carinho e dedicação”,
disse.

Unidades escolares ainda sofrem
com mato alto e falta de estrutura

U

m dos grandes desafios que
a administração do prefeito
Alexandre Kireeff tem enfrentado,
diz respeito a limpeza da cidade. A
CMTU parece não estar dando conta
do recado, além do mato alto que
encontramos pelas ruas, os servidores
municipais tem que conviver em meio
ao matagal e ao perigo de animais que
podem se esconder no meio dele.
A situação é ainda mais alarmante
quando olhamos para as escolas e
CMEI’s, que vistos do lado de fora
parecem
prédios
abandonados,
lembrando que, as crianças em alguns
casos, ficam impedidas até
de utilizar o play ground
pois, podem ser vítimas
de animais peçonhentos
e uma tragédia pode vir a
acontecer caso a Secretaria
Municipal de Educação
e CMTU não tomem as
providências cabíveis.
Outro agravante, onde

a SME tem responsabilidade direta, é
com relação ao estado de conservação
de algumas unidades escolares.
Os problemas já foram relatados à
Secretária, mas as péssimas condições
prediais ainda são encontradas em
grande parte das escolas e CMEI’s da
cidade.
Esperamos que o município
tenha consciência disso e ao invés
de priorizar apenas espaços como
Zerão e Lago Igapó, passe a cuidar
melhor das Escolas, CMEI’s e UBS’s
que é onde a maioria da população é
frequentadora.
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Encontro Regional de servidores públicos acontece em Londrina

T

rabalhadores municipais de mais de 20
municípios paranaenses, participaram do 1º
Encontro Regional dos Servidores Públicos do
Norte do Paraná, promovido pelo SINDSERV
-Sindicado dos Servidores Públicos Municipais
de Londrina, em parceria com a FESMEPARFederação dos Sindicatos de Servidores Públicos
Municipais e Estaduais do Paraná e a União
Geral dos Trabalhadores - UGT-PARANÁ.
O
encontro
foi
coordenado
pelo
presidente da Regional Norte da UGT –
PARANÁ, Marcelo Urbaneja e uma equipe
jurídica,
administrativa
e
de
imprensa.
Abrindo o encontro, Marcelo Urbaneja, apresentou

a proposta da UGT de unir os
sindicatos em prol do fortalecimento
dos trabalhadores municipais.
Ele também disponibilizou
a estrutura do Sindserv para
assessorar os trabalhadores
dispostos a criar entidades
sindicais dos servidores, e
lutar por melhorias salariais e
sociais nas cidades onde ainda
não há sindicato da categoria.
Durante o evento, elos importantes
foram firmados, como por
exemplo, o sindicato de Carlópolis
(PR), que filiou-se à FESMEPAR e
à UGT no mesmo dia.
Dirigentes e representantes sindicais de
mais de 20 cidades estiveram presentes,
participando ativamente das palestras e debates.
O evento contou com a palestra do assessor
administrativo, Roberto de Melo Lima Pintor, que
esclareceu muitas dúvidas, e principalmente,
apresentou informações importantes sobre
questões municipais, entre elas a LDO (Lei de

diretrizes orçamentárias), PPA (Plano Plurianual),
LRF (Lei de responsabilidade fiscal) e Medicina e
Saúde do Trabalho.
Na área jurídica, o advogado José Augusto
Barbosa, falou sobre a criação e manutenção
de um sindicato. Barbosa falou ainda sobre a
atuação do departamento jurídico de um sindicato
e as várias questões jurídicas confrontadas nas
rotinas sindicais.
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Servidores participam de viagem
em "paraíso" na serra catarinense
N

os dias 12 e 13 de abril, um grupo de
aproximadamente 80 servidores aposentados,
participaram de uma viagem promovida pelo
Sindserv ao Hotel Palmas & SPA em Santa
Catarina, localizado em meio a serra catarinense e
com acesso a belíssimas praias.
Os aposentados além de curtirem uma linda
paisagem, também puderam relaxar participando
de diversas diversas atividades como arvorismo,
dança, caminhada entre outras.
Segundo o diretor do Sindserv, Júlio Cezar, “esta
viagem só foi possível graças a busca incessante
do sindicato em conseguir parceiros com valores
e condições acessíveis ao servidor. Esse foi
apenas uma das primeiras atividades que estamos
preparando ao longo do ano para os servidores
como viagens, festas, passeios entre outros”, disse.
“Na nossa visão o passeio agradou a todos, o
local parece um paraíso e isso é muito reconfortante,
pois mostra que a escolha foi certa”, finaliza Júlio.
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Cobertura Médica Pré Hospitalar de Urgência e Emergência 24 horas, em qualquer local de Londrina e Cambé (EXCETO ZONA RURAL)

Nome:
Idade:

Secretaria:
CPF:

Local de Nascimento:
Endereço:

Matrícula:

Escolaridade:

Dt. Nascimento:
Sexo:
______/______/________

Estado Civil:

Tel.Celular:

Tel.Resid:
CEP:

E-mail:
Dependente1:
Dependente2:
Dependente3:

DN: ____/____/______
DN: ____/____/______
DN: ____/____/______

Dependente4:

DN: ____/____/______

Função:
Assinatura:

Local de Trabalho:

