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Show de Prêmios faz a festa
do servidor no Dia do Trabalho

Aproximadamente 1.000 pessoas estiveram presentes no Grêmio Recreativo Uninorte
para festejar com o SINDSERV

Vitória: Procurador expede
Sindserv auxilia agentes
parecer favorável para
comunitários de saúde no
devolução do dinheiro da greve
preparo para concurso
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Editorial
Amigo servidor, Amiga Servidora,
O mês de maio é marcado por inúmeras
comemorações, a principal delas é o dia do
trabalho, comemorado mundialmente por
todos os trabalhadores para relembrar e
fortalecer as lutas e as conquistas trabalhistas
alcançadas desde a revolução industrial.
Como este é um dia (01/05) de festas,
realizamos um Show de Prêmios com os
servidores e suas famílias, em um local
agradável, que além de acomodar um grande
número de pessoas, pode proporcionar
momentos de alegria e descontração para
todos.
Mesmo sendo um dia de comemorar, o
dia 1º é um dia para relembrar as mazelas
deixadas pela administração petista/
CUT para os servidores, nossas lutas para
a reconstrução do nosso sindicato e as
conquistas, que uma a uma estão sendo
colhidas e melhorando a vida dos servidores.
Uma grande vitória conquistada neste
mês, foi o reconhecimento por parte da
Procuradoria Geral do Município, que

entendeu nossa greve como legítima e
expediu parecer favorável ao prefeito para a
devolução do dinheiro que foi injustamente
usurpado do servidor.
Agora estamos no aguardo do
encaminhamento por parte do Prefeito
Alexandre Kireeff, do Projeto de Lei à Câmara
autorizando que o mesmo seja feito.
Por isso, os servidores que tem direito
a este benefício, devem ficar atentos para
nossa convocação de comparecer à Câmara,
e garantir que essa injustiça vergonhosa seja
desfeita.
Enquanto todas as aberrações e
injustiças do passado não forem sanadas,
não poderemos descansar. Ainda temos
servidores trabalhando em condições
insalubres, sem equipamentos de proteção,
entre outros, por isso, é muito importante
que não olhemos somente para nossos
próprios umbigos e tenhamos como força
nossa união.
Não posso deixar de lembrar outra grande
data, que foi o dia das mães. Sem elas,

sejam mães de sangue ou adotivas, avós ou
qualquer outro parente, se não fossem pelo
trabalho, dedicação e pela força de muitas
delas, hoje não seríamos quem somos.
Parabéns, para todas as mães!

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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Vitória: Procuradoria assina parecer
favorável para devolução do desconto
dos dias parados
a
quinta-feira
Santa
(17/04), o SINDSERV
conseguiu mais uma vitória.
A procuradoria geral do
município assinou o parecer
favorável, que reconhece
a legalidade do pedido
de devolução dos dias
descontados da greve de
2006, e indica a possibilidade
do
prefeito Alexandre
Kireeff, encaminhar projeto
de lei autorizando a fazer
a devolução dos descontos
INDEVIDOS, durante esse
período!
Marcelo
Urbaneja,
presidente do SINDSERV,
comemorou
o
parecer
dizendo que essa conquista
foi fruto de muito trabalho.
“Realizamos
uma
greve
histórica que durou 106 dias,
isto aconteceu devido a falta
de respeito com os direitos

dos servidores, praticados
pela administração petista
na época. Em nenhum
momento a justiça disse
que o movimento era ilegal.
Hoje após muito trabalho e
diálogo conseguimos esse
reconhecimento”, frisou.
Agora o parecer favorável
da devolução do dinheiro
dos dias parados segue
para o prefeito Kireeff que,
nos próximos dias devera
encaminhar projeto de lei
a Câmara de vereadores.
Portanto
servidor,
fique
atento para uma possível
mobilização, contamos com
sua colaboração para que
juntos façamos mais um
acontecimento histórico.
Segue abaixo a conclusão
da Procuradoria Geral do
Município de Londrina:
3. Conclusão

O presidente do Sindserv, Marcelo Urbaneja juntamente com o advogado do sindicato Júlio
Ribeiro e os procuradores do município Ronaldo Gusmão e Paulo Cesar Gonçalves

Feitas essas considerações,
e diante do acórdão já
publicado pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná,
somado
com
eventual
juízo de discricionariedade
administrativa,
mediante
a iniciativa de Projeto de
Lei, assim autorizando o

respectivo
ressarcimento
do core oriundo da greve de
2006, conforme postulado
pela
entidade
sindical,
entendemos juridicamente
admissível tal pedido, eis
que atende ao Princípio
Constitucional da Legalidade
(art. 37, caput, CF).
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Resultado da reunião entre SINDSERV e
Secretária de Educação

a última reunião realizada
no dia 23/04 entre os
diretores do SINDSERV, Érika
Otaguiri, Julio Cezar e Regina
Dirce, com a secretária de
Educação Janet Thomaz e
equipe, em conjunto com a
Secretária Municipal de RH
Kátia Gomes e a diretora
de RH Claudia Rozabel,
teve como objetivo avaliar
a problemática referente à
falta de professores regentes
auxiliares
nas
unidades
escolares e CMEI’s. Foi
pontuado junto a Secretária de
Educação o descontentamento
dos professores por falta de
condições de trabalho, sendo
comprovado
através
dos
77,48% da intenção de um dia
de paralisação e protesto.
Após avaliação de todas as
considerações apresentadas

e discutidas, a secretária
nos apresentou a seguinte
Proposta como alternativa
de solução:
1. Contratação de 103
professores: sendo 83
para o ensino fundamental,
6 para educação física e
14 regentes da Educação
Infantil, que escolheram
vagas no dia 28/04;
2.
Concurso
para
estagiários
tendo
as
inscrições encerradas com
16 candidatos inscritos do
curso de Pedagogia;
3. Realização do teste
seletivo, com a garantia de
contratação de professores
no início do 2ºsemestre (mês
de agosto);
Sendo que, à medida que
esses professores efetivos
forem assumindo as vagas

escolhidas, os professores de
Horas Extraordinárias serão
remanejados para função de
regentes auxiliares nas escolas
que ainda não foram supridas.
O Sindicato irá aguardar
o prazo para contratação

estipulado pela Secretaria
Municipal de Educação, caso
o mesmo não seja cumprido
iremos realizar uma assembléia
com a categoria para decidir
os encaminhamentos a serem
tomados.

Entenda como é calculado os 33% das horas atividades
Com o aumento nas horas atividades, a principal dúvida que surgiu foi quanto ao cálculo que deverá ser feito para o benefício. Para
cálculo da hora atividade utilizamos o seguinte raciocínio:

Padrão de 20horas semanais
20 x 60 minutos = 1200 minutos semanais
1200 x 33% = 396 minutos = 6h e 36 minutos
1200 x 23% = 276 minutos = 4h e 36 minutos
1200 x 10% = 120 minutos = 2h

Padrão de 30 horas semanais
30 x 60 minutos = 1800 minutos semanais
1800 x 33% = 594 minutos = 9h e 54 minutos
1800 x 23% = 414 minutos = 6h e 54 minutos
1800 x 10% = 180 minutos = 3h
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SINDSERV realiza Show de Prêmios para servidores e seus
familiares no Grêmio Recreativo Uninorte

O

Sindserv realizou no dia 1º de maio, no
Grêmio Recreativo Uninorte, um Show
de Prêmios para os servidores sindicalizados.
O tempo fechado, não foi capaz de afugentar
os mais de 800 servidores e seus familiares
que puderam usufruir de toda a estrutura do
clube.
Quem compareceu foi recepcionado
com um delicioso café da manhã, com uma
variedade de frutas, bolos e refrigerantes. O
diretor Leonildo Guergolet, explicou o café
da manhã foi idealizado como um presente
aos servidores. “Prestigiamos os servidores
sindicalizados com um café da manhã surpresa,
toda a equipe do sindicato foi mobilizada
para isso, nossos funcionários chegaram às
6h e deixaram tudo pronto, pois o objetivo
do evento sempre foi proporcionar um Show

de Prêmios em um local onde os servidores
e seus familiares pudessem desfrutar de
um dia de lazer, tanto que muitos trouxeram
suas famílias, utilizaram as churrasqueiras do
clube e teve muita gente que se arriscou a dar
uma mergulhada, ou seja, quem veio pode
aproveitar muito”, comentou.
Após a deliciosa surpresa, Marcelo
Urbaneja, presidente do Sindserv, fez uso
da palavra e iniciou as rodadas com os
prêmios. “Hoje é um dia muito especial onde
comemoramos as inúmeras lutas trabalhistas
ao redor do mundo que trouxeram melhorias
nas condições de trabalho ao longo do século
passado. No início da revolução industrial,
as jornadas de trabalho chegavam a 18h/
dia, eram homens, mulheres e até crianças
trabalhando em condições sub-humanas
em troca de uma remuneração muito baixa.

Foi através de todas essas lutas que os
trabalhadores
conquistaram
melhorias
significativa, mas até hoje a luta não para”,
explicou Urbaneja.
Além desse contexto histórico, o
presidente, relembrou as lutas do sindicato
para mostrar que elas estão sendo vencidas
por esta gestão. “É muito fácil destruir o que já
está de pé, foi isso que fez a antiga gestão do
sindicato durante a administração petista em
nossa cidade, os servidores perderam muito,
foram lesados. O nosso trabalho tem sido o de
construtores, iniciamos com um alicerce forte
e os tijolos tem sido recolocados nos lugares

certos, foi assim com o zeramento dos 37%
das perdas salariais, com a criação dos PCCS
do Magistério e Geral, ambos simplificados,
que trouxeram melhorias em nossas carreiras,
e o que muitos não acreditavam, a devolução
do dinheiro da greve de 2006 que já estão em
fase de conclusão”, lembrou Urbaneja. “Mas
nossa reconstrução não para, estamos na luta
para a equiparação salarial dos professores
aos profissionais de nível superior, que ainda
continua com 28% de defasagem, nossa
luta é por melhoria nos auxílios alimentação
dos servidores e aposentados entre outros”
finalizou o presidente e logo após deu início
as rodadas de prêmios.
Para assumir a parte da diversão, o diretor
Júlio Cezar e o servidor aposentado Angelo
Caires comandaram o sorteio das bolinhas.
Os dois primeiros prêmios, duas bicicletas,
foram para Samuel Galdino da Silva e Mayara
da Silva Carvalho respectivamente, o terceiro
prêmio, um forno elétrico foi entregue a
Luciane Nakagawa, o ganhador do quarto
prêmio (forno micro-ondas) foi entregue ao
servidor José Maria Stulzer e quem teve a
sorte de levar o prêmio principal (TV 39”) foi o
servidor Odair José da Silva.
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Aproximadamente 220
agentes comunitários
participam de curso
organizado pelo SINDSERV

SINDSERV realiza curso de
preparação sindical para
fortalecar o sindicato

V

isando dar um auxilio aos
Agentes Comunitários de
Saúde - ACS no preparo para
o concurso público que será
realizado ainda neste mês, o
Sindserv organizou um curso
preparatório
gratuito
aos
ACS's sindicalizados.
Os encontros aconteceram
aos sábados entre os dias
26/04 a 24/05 no auditório da
INESUL. Dessa forma, mais de
220 agentes puderam ter aulas
de português, matemática,
legislação e temas específicos
do cargo que constam no
edital do concurso.
Os diretores Erika Otaguiri,

Pilar Soldório, Fábio Molin e
Marco Modesto, estiveram
à frente da organização
deste curso e agradeceram o
empenho de toda a diretoria do
sindicato e dos colaboradores.
"Os ACS's sindicalizados
tiveram a oportunidade de
realizar um curso preparatório
de qualidade. Temos certeza
que eles estão preparados,
pois o silêncio, a dedicação e
a concentração de todos eles
foi surpreendente", revelou
Pilar.
O SINDSERV está na
torcida para que todos sejam
aprovados. BOA SORTE!

O SINDSERV deu mais um passo na preparação
sindical de nossos servidores e para isso realizou
no final de abril o primeiro encontro de formação
sindical, que teve início primeiramente com os
servidores do departamento de obras.
Marcelo Urbaneja, presidente do SINDSERV
explica que esses encontros serão realizados com
servidores de todos os setores. “Esse primeiro
momento convidamos alguns servidores do
departamento de obras e teremos vários encontros
envolvendo os servidores de outros setores, a
nossa intenção é que essa formação se torne
constante para fortalecer nossas lideranças”,
explicou.
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OLT da Saúde: Aposentadoria Especial

papel das OLT’s, além de colocar
os representantes dos locais de
trabalho a par dos acontecimentos
envolvendo a categoria, também tem
a função de trazer aos servidores
informações a respeito de suas carreiras.
Dessa forma, a OLT da saúde, que
foi realizada no dia 30 de abril, teve
como tema abordado a Aposentadoria

Especial, explicada pelo advogado
da área de previdência social, Paul
Jungler.
A escolha destes temas é
devido as inúmeras dúvidas que o
servidores tem apresentado durante
os
atendimentos
com
nossos
advogados.
O advogado explicou que dentro
da aposentadoria especial, cada
caso é um caso, que envolvem
uma série de especificidades,
por isso deve ser analisado
individualmente,
pois
existem
peculiaridades para cada servidor.
O tema debatido é muito
importante, pois uma boa parte
dos servidores já estão em vias
de requerer sua tão merecida
aposentadoria, e não são poucas

pessoas, em média aposentam-se em
nosso município, cerca de 200 servidores
ao ano.
Se você servidor que está em vias de
se aposentar e tiver dúvidas a respeito
deste tema, procure o representante
de OLT do seu local de trabalho e/ou o
advogado Paul, através do agendamento
de horário no SINDSERV.
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Encontro dos aposentados está cada vez melhor

M

ais uma vez os servidores aposentados
participaram do encontro mensal
exclusivo destes profissionais.
A cada reunião o público aumenta, e
o espaço de lazer está ficando pequeno
para tanta gente.
Á frente da festa, o diretor Júlio Cezar
desenvolve uma série de gincanas para
animar ainda mais essa turma que está
com a corda toda.

Além das brincadeiras houve o
tradicional bingo e a distribuição de
brindes.
Ao final os aniversariantes
do mês foram homenageados com um
delicioso bolo.
O próximo encontro acontece no dia
30/05 a partir das 12 horas, com um
saboroso almoço. Todos os servidores
(as) aposentados (as) estão convidados
(as) para essa festa.
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Mais um Curso de Informática oferecido pelo
SINDSERV em parceria com a UEL e Microsoft
Essa incrível parceria tem sido um sucesso
entre os servidores. Esta é a quarta vez
que o SINDSERV oferece este curso e
consolida a parceria entre a Universidade
Estadual de Londrina - UEL e a maior
empresa de software do mundo, a Microsoft.
Em três anos de parceria, mais de
350 servidores concluíram o curso e
acumularam 32 pontos para serem
utilizados na Promoção por Conhecimento,

que só foi possível graças a aprovação do
PCCS Simplificado em 2011.
O curso é realizado à distancia e o aluno tem
a oportunidade de aprender a 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 60h, disponibilizados pelo programa
Microsoft Educação.

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 24/06/14 – 19h30min. no Sindserv.
Público Alvo:
Servidores municipais e seus familiares.
Investimento:
Servidor Valter Silva Mortari recebeu seu certificado
Sindicalizados: R$ 100,00 (cem reais)
das mãos do presidente Marcelo Urbaneja
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.

Associação Pela Criação do
Novo Estado

Gestão
SINDSERV PARA TODOS

Sensacional convênio

SINDSERV E GRÊMIO UNINORTE, APROVEITE!

MENSALIDADE POR APENAS R$ 35,00

(Plano Familiar)

LAGO
SAUNA
ACADEMIA
7 PISCINAS
VILLA HÍPICA
SALÃO DE JOGOS
2 SALÕES DE FESTAS
6 QUADRAS DE TÊNIS
91 CHURRASQUEIRAS
PARQUINHO INFANTIL
2 QUADRAS COBERTAS
5 CAMPOS DE FUTEBOL
CENTRAL DE VENDAS

43 3321-2014
43 3322-2014

Rua Graﬁta, 332 - Jd. Ideal - Londrina - PR
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*

Valor mensal individual. Pagamentos: desconto
em folha mediante margem consignada, cheque,
boleto bancário, débito em conta corrente.

* Preços diferenciais para pessoas com doenças Pré Existentes
Cobertura Médica Pré Hospitalar de Urgência e Emergência 24 horas, em qualquer local de Londrina e Cambé (EXCETO ZONA RURAL)

