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Mais uma conquista do SINDSERV: Prefeito
assina PL para devolver dinheiro da
Greve de 2006

"Servidores que participaram da greve histórica dos 106 dias e foram punidos com os descontos abusivos da era
petista, estão a um passo de ver a justiça sendo feita" Marcelo Urbaneja
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Neste mês obtivemos uma vitória
histórica: O Prefeito Alexandre Kireeff
assinou e encaminhou à Câmara de
Vereadores o Projeto de Lei que trata da
devolução dos descontos dos dias parados,
durante os 106 dias em que os Servidores
lutaram diante da intransigência do
governo petista de Nedson Micheletti.
Os Servidores mais novos, que não
viveram este período, não sabem o que é
não ter nem a reposição anual concedida.
Por isso, fomos atrás de direitos básicos
de qualquer trabalhador, que nos eram
usurpados por uma administração que só
queria saber de privatizar os serviços do
nosso município.
Essa foi uma batalha longa, que
começamos a conquistar já em 2006,
quando tivemos o reconhecimento por
parte da Justiça, onde o Poder Judiciário,
determinou ao MUNICÍPIO o depósito
em conta remunerada dos descontos
descabidos e diante ordem verbal do
prefeito inimigo do servidor.
Em 2009, durante um período eleitoral
turbulento, o então prefeito Padre Roque,

nos concedeu mais uma vitória nesta
guerra, o Decreto 70, que colocou fim aos
descontos descabidos que ate então eram
praticados pelo Município.
Mesmo assim, a guerra não estava
ganha, queríamos nosso dinheiro de volta!
Dependíamos simplesmente da vontade
política dos prefeitos que usavam o
argumento de aguardar a decisão judicial
do processo que tramitava na justiça, ação
impetrada pelo sindicato.
A ação da Greve foi julgada e a
JUSTIÇA RECONHECEU A LEGITIMIDADE E
LEGALIDADE DO MOVIMENTO, PROIBINDO
QUALQUER ATO PUNITIVO CONTRA OS
SERVIDORES COMO ANOTAÇÕES DE FALTAS
INJUSTIFICADAS E OUTROS. Mas, usando o
Critério da Espada de Salomão, outorgou
ao Chefe do Executivo a prerrogativa de
deliberar sobre a devolução ou não dos
recursos descontados pela ausência ao
trabalho.
Nesta hora, foi fundamental a experiência
e capacidade de negociação da Gestão
SINDSERV PARA TODOS, confirmando mais
uma vez o trabalho sério e dedicado em
prol do servidor!

Conseguimos sensibilizar o Prefeito
Alexandre Kireeff, que reconheceu a injustiça
do ato, conseguimos um parecer favorável
junto a PGM. O Prefeito elaborou, assinou
e encaminhou à Câmara de Vereadores o
projeto da devolução. Agora, o próximo
passo será a presença dos servidores na
votação do projeto. Servidores, fiquem
atentos a Convocação do SINDSERV.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV
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VITÓRIA: Prefeito assina PL para
devolução dos descontos da Greve
histórica de 2006

F

oi realizada na manhã do
último dia 18, uma solenidade
no gabinete do prefeito Alexandre
Kireeff, para a assinatura do
Projeto de Lei que trata da
devolução do dinheiro descontado
dos servidores que participaram
da greve dos 106 dias no ano de
2006. Estiveram presentes no
evento dezenas de SERVIDORES,
secretários municipais, políticos e
a imprensa local que fez o registro
deste momento histórico para a
categoria.
Em seu pronunciamento, o
Presidente Marcelo Urbaneja,
relembrou que o início dessa luta,
se deu em virtude da Intransigência
da
administração
Nedson
Micheletti, que fechou as portas
para o SERVIDOR e cerceou os
direitos básicos dos trabalhadores
da casa. “O tempo mostrou que
a direção do SINDSERV sempre
esteve aberta ao diálogo e ao lado
do SERVIDOR” frisou Urbaneja.
Além da falta de reposição anual
da inflação, ele lembrou que outras
medidas foram tomadas para
roubar o SERVIDOR, como por
exemplo, a promoção horizontal
que consistia em 2,5% de ganho real
para todos e ainda o sucateamento
do serviço público para justificar a
privatização e a contratação das
empresas terceirizadas.
Urbaneja agradeceu o vereador
José Roque Neto (Pe. Roque)
pela atitude tomada logo no início
de sua gestão como prefeito em

2009, sendo o primeiro passo
para corrigir as injustiças contra os
SERVIDORES. “Foi um período
muito ruim, onde a história se
encarregou de mostrar que os
responsáveis por este crime não
foram os SERVIDORES ou o
SINDICATO. O vereador Padre
Roque, merece nosso respeito,
pois com apenas 13 dias de
seu mandato, atendeu nossa
solicitação ao assinar o Decreto
70, que colocou fim aos descontos
dos dias parados e das medidas
punitivas aos PROFESSORES, o
PRODUT, onde, mesmo doentes,
tinham que trabalhar para não
perder a gratificação”.
O presidente do SINDSERV,
também ressaltou o trabalho
e a seriedade com que a atual
administração tem tratado o
sindicato e os SERVIDORES.
“Não podemos deixar de enaltecer
a postura da administração
do prefeito Kireeff, que vem
tratando de uma forma grandiosa
a interlocução com a entidade
representativa dos SERVIDORES
que é o sindicato. A greve
foi considerada legal e a
justiça transmitiu ao prefeito a
responsabilidade e o direito de
fazer a negociação da devolução
dos dias parados. Quem tem que
negociar com os servidores, é o
chefe do executivo, que chamou
para si essa responsabilidade.
Conseguimos o parecer favorável
da Procuradoria do Município.
Agora o próximo passo é a
Aprovação do PL junto a
Câmara de Vereadores.
Gostaria de agradecer
ao prefeito, em nome de
todos os SERVIDORES por
esse momento histórico na
vida do funcionalismo

público
municipal
de
Londrina”, concluiu Urbaneja.
Prefeito Kireeff em sua fala,
também agradeceu ao sindicato
pela forma cordial e parceira com
que as reuniões e negociações
vem sendo feitas e lembrou que
se não fosse isso, os avanços
não teriam acontecido. “Temos
que ressaltar a importância de
ter uma entidade representativa e
forte, que represente este grupo
tão valioso que são os servidores.
É através do SINDSERV que as
negociações são feitas e é por
eles que conseguimos vislumbrar
os caminhos que temos que tomar
para a valorização dos servidores

e evitar que os erros do passado
não se repitam mais. Obrigado ao
SINDSERV e aos SERVIDORES”,
concluiu o prefeito.
Após a assinatura, os Projetos
(Devolução dos Dias Parados e
inclusão da Guarda no PCCS)
seguiram para a Câmara de
Vereadores,
onde
passarão
por todos os tramites legais
e esperamos que em breve
passem pelas votações da casa.
“Acreditamos que eles serão
aprovados sem problemas, mas de
qualquer forma, iremos conclamar
os servidores para que se façam
presentes nas votações”, finalizou
Urbaneja.

Prefeitura inclui
Guarda Municipal no PCCS Geral

D

urante a solenidade o Prefeito também assinou um
projeto de Lei, que inclui os Guardas Municipais no PCCS
Geral. Eles passarão a ter o mesmo direito que os Servidores
Públicos Municipais. Sendo assim, poderão usufruir de
benefícios como, promoções por conhecimento, competência
e habilidade. O projeto foi conquistado depois que o SINDSERV
interveio junto à prefeitura em nome da Guarda Municipal.
“Essa valorização é um direito desse grupo de Servidores
que viam seus benefícios sendo postergados por não terem
leis que os amparassem”, disse o presidente do SINDSERV
Marcelo Urbaneja.O projeto foi encaminhado para a Câmara
de vereadores para aprovação.

34
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Prestação de Contas da Prefeitura comprova
que existe orçamento para atender o servidor

D

urante o inicio do mês
de Junho, duas reuniões
foram de grande importância
para o servidor. A primeira foi
a prestação de contas, onde
foi informado que a prefeitura
estava com um superávit de
77 milhões em seu primeiro
quadrimestre.E a segunda, foi
a reunião de negociação com o
prefeito Alexandre Kireff.
Após
a
apresentação
da prestação de contas do
primeiro quadrimestre, ficou
comprovado mais uma vez que
as finanças da prefeitura não
andam tão mal como alguns
falam.
Num rápido comparativo
entre 2011, 2012 e 2013, é
observado que a arrecadação
de
2014
subiu
209%.
Provavelmente,
um
dos
motivos é a não edição do
profis. Para que se entenda,
temos que avaliar as variáveis
como, inflação, crescimento
do PIB e taxa de desemprego
destes anos no mesmo
período. (Veja a tabela abaixo)
Isso não significa que a
prefeitura tem dinheiro para
“jogar pela Janela”, mas não
podemos aceitar o discurso
da administração, que sempre
afirma que não existe dinheiro

em caixa, e que
o recurso que
sobra deve ser
reservado para
o
pagamento
de
despesas
durante
o
restante
do
ano.
Com
base
nesse estudo,
a diretoria do
SINDSERV
cobrou
na
ultima reunião
uma proposta
mais objetiva da
administração,
pois,
o
sindicato
estuda
as
finanças do município há
10 anos. Marcelo Urbaneja,
presidente do SINDSERV,
afirmou ainda que: “Sempre
vamos para a negociação
com a prefeitura preparados,
com documentos relevantes,
que muitas vezes desmentem
o discurso da administração.
Nessa ultima reunião não foi
diferente”, disse Urbaneja.
O
Sindicato
sempre
sustentou aquilo que afirmou
e que com o tempo se
mostrou verdade absoluta.
Uma nova reunião deve ser

marcada ainda neste mês,
onde o prefeito prometeu dar
respostas mais conclusivas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESULTADO CONSOLIDADO PRIMEIRO QUADRIMESTRE

RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO

2.011

2.012

2.013

2.014

22.665.924,34

27.198.378,05

22.726.650,48

77.044.895,75

20,00%

-16,44%

239,01%

Vamos aguardar para depois
decidirmos qual caminho será
tomado.

Prefeitura apresenta
superávit no primeiro quadrimestre

A

prestação de contas do 1º quadrimestre da Prefeitura de
Londrina, ocorrida no dia 30/05 na Câmara de Vereadores,
apresentou um resultado inédito na história da cidade. O
superávit orçamentário foi de R$ 77.044.895,75 (setenta e
sete milhões, quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e
cinco reais e setenta e cinco centavos).
Esse resultado é inédito na história da Prefeitura. No
ano passado o resultado do primeiro quadrimestre foi de 23
milhões.
Tanto a receita, quanto a despesa da Prefeitura
aumentaram, entretanto a receita aumentou bem mais do que
a despesa. Apesar do discurso conservador e pessimista da
Administração Municipal, esses números reforçam a posição
do SINDSERV, de que existe margem para negociar as
reivindicações dos servidores.
De acordo com Marcelo Urbaneja, “o resultado do primeiro
quadrimestre novamente confirmam os números do SINDSERV
e agora precisamos é mudar o discurso da administração e
conseguir avançar nas reivindicações dos servidores”.
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SINDSERV pede providencias ao Prefeito
sobre críticas aos Servidores
A

diretoria
do
Sindserv
esteve
reunida
no
último dia 26, com o Prefeito
Alexandre Kireeff, para dar
encaminhamento aos pontos
da pauta de reivindicações dos
Servidores, e pedir providências
a
respeito
dos
supostos
comentários de secretários do
primeiro escalão que estariam
acusando os Servidores de
praticar
sabotagem
contra
a
Administração.
Essas
afirmações foram veiculadas
em emissoras de rádio.
Marcelo
Presidente

do

Urbaneja,
Sindserv,

deu início à reunião cobrando
explicações do Prefeito com o

que ele considera um enorme
desrespeito com a categoria,
uma vez que os Servidores
vem mantendo uma postura de
parceria com a Administração
Municipal. “Fomos pegos de
surpresa com o comentário que
ouvimos na última semana na
rádio CBN, o qual o jornalista
relata que secretários colocam
a culpa nos servidores pelos
problemas
enfrentados
em
sua pasta. Temos mantido um
diálogo aberto e amigável com
a Administração, e de repente,
somos atacados com uma
acusação dessas. Consideramos
isso um desrespeito contra
os
Servidores”,
expressou

Urbaneja.
Na oportunidade, o Presidente
mostrou ao prefeito que em
cidades como Ponta Grossa, a
política de respeito e motivação
para o Servidor tem sido
muito diferente da praticada em
Londrina. “Em Ponta Grossa, por
exemplo, a Prefeitura preparou
uma campanha motivacional
para os Servidores Públicos.
É uma estrutura grande com
inserções em emissoras de
rádio e televisão, além de
outdoors espalhados por toda
a cidade. Ou seja, em Ponta
Grossa, o Servidor é enaltecido
por seu trabalho e em Londrina,

de
problemas,
aguentando
as críticas enfurecidas da
população
frente
a
falta
de qualidade dos serviços
oferecidos,
ainda
somos
criticados
por
secretários”,
argumentou Urbaneja.
O
Prefeito
prometeu
conversar com os secretários,
uma vez que o jornalista não
aponta diretamente o autor
dos comentários, e reiterou
o importante papel que os
Servidores vem tendo em sua
gestão.
Quanto
aos
demais
encaminhamentos da pauta de
reivindicações, o Prefeito solicitou

mesmo amargando uma série

uma semana a mais de prazo.
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Diretoria do SINDSERV cobra
agilidade do Secretário de Saúde

N

o dia 6 de junho, os diretores do
SINDSERV, Mário Gazolli, Emerson Oliva,
Marco Modesto e Pilar Soldório estiveram
reunidos com o Secretário de Saúde Municipal,
Mohamed El Kadri e a Diretora Geral Suzana
Verlingue.
Na pauta da reunião, os diretores do
Sindicato solicitaram informações referentes
às seguintes questões: alimentação para os
servidores em regime de plantão, projeto de
gratificação e a construção da nova base do
SAMU, itens esses, referentes à urgência e
emergência.
Os Diretores também cobraram do
secretário, a situação dos Agentes de Combate
a Endemias - ACE, no que diz respeito ao
passe livre, ponto eletrônico nos diversos
serviços da PML e inserção nas equipes de
Programa Saúde da Família - PSF.

O Secretário disse que tais solicitações
estavam paradas em virtude do quadro
emergencial de dengue que foi instalado
no município, mas comprometeu-se a dar

encaminhamento nas questões. Ele também
firmou o compromisso de apresentar o projeto
de lei da gratificação da Urgência e Emergência
em reunião agendada para o dia 16 de julho.
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Associação Pela Criação do
Novo Estado
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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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Professores irão decidir
futuro da função de Supervisão

O

s diretores do SINDSERV, Regina Dirce e Júlio Cezar
realizaram no final de maio, uma reunião com os diretores
de todas as unidades de educação municipais de Londrina. O
objetivo do encontro era explicar para os administradores das
escolas e CMEI’s, a respeito da enquete que seria realizada no
início de junho com todos os educadores do município.
Conforme explicou a Diretora Regina, após várias reuniões
entre SINDSERV, Secretaria Municipal de Educação e a Comissão
que trata da questão da Promoção por Competência e Habilidade
dos professores da rede municipal, “ficou acertado que o
SINDSERV seria o responsável em realizar a enquete, uma vez
que no ano passado realizamos algo semelhante na questão da
eleição de diretores”.
Segundo a diretora Regina Dirce, “apesar de a participação
não ser obrigatória, é muito importante que todos os educadores
participem deste processo democrático, pois ele terá influência
direta na carreira de todos, uma vez que a Secretária de Educação
se comprometeu em respeitar a vontade da maioria”.

As opções que foram apresentadas aos educadores, dizem
respeito a Lei 11.531/2012 que instituiu o PCCS do Magistério,
mais especificamente a questão do cargo de Supervidores:

Opção 1 – Mantem o PCCS da forma que está:
- Depende do Prefeito / Secretária / SINDSERV (projeto
de lei, discutido com a categoria, aprovado na Câmara e
sancionado pelo Prefeito) – Esse é o PCCS.
- Aumento de 20%
- Plano de preenchimento de funções;
- Mudança de Função (classe), dentro do mesmo cargo;
- Progressão por meio avaliação de títulos

Opção 2 – Exclui a Lei 11.531/12
- Aumento temporário de 20%
- Processo por Eleição entre os Candidatos – a cada 4 anos.
Assim que a passagem em todas escolas tenha sido concluída,
os votos serão apurados e a opção com maior adesão será
encaminhada a SME para dar os encaminhamentos.

SINDSERV interveio para que os ACS's se
preparassem para concurso

O

SINDSERV solicitou ao secretário de saúde, Mohamed El
Kadre, a dispensa dos Agentes Comunitários de Saúde ACS aos sábados, durante o mutirão da dengue, para que os
mesmos pudessem participar do curso preparatório que o Sindicato
disponibilizou para esta categoria.
A Diretora Pilar Soldório, explicou que o decreto incluía a
obrigatoriedade de participação dos ACS’s no mutirão do sábado
dia 24, véspera do concurso, e que tal convocação impediria a
participação na aula que estava sendo oferecida na mesma data.
O Secretário Mohamed compreendeu os argumentos
apresentados e libereou os profissionais. A preparação para o
concurso foi extremamente importante, uma vez que foram mais de
14 mil inscritos na disputa das 360 vagas.

Diretor do SINDSERV participa de Conferência
Estudual sobre Saúde do Trabalhador

O

diretor do SINDSERV, Edson Pedroso, participou em Curitiba,
da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora do Paraná - Marcelo Montanha.
Durante o encontro, foram levantado temas e escolhidos
representantes do estado para
a Conferência Nacional que
acontece no mês de novembro em
Brasília.
Foram elaboradas 12 propostas
para o encontro nacional. Londrina
conseguiu a elaboração da criação
do Centro de Referência de Saúde
do Trabalhador.
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UBS União da Vitória é
reformada ao invés de ser demolida.

U

ma denúncia feita em Junho de 2012
pelo SINDSERV, junto à Câmara de
Vereadores e ao ex-prefeito Barbosa Neto
apontava que a UBS União da Vitória se
encontrava em estado de calamidade.

ANTES

O Posto foi construído em cima de uma
mina d´água, e essa água insalubre invadia
o pátio e atingia a estrutura do prédio. Na
visão do Sindicato essa UBS deveria ser
demolida por conta dos anos de exposição da
edificação.

Hoje, três anos depois, esse mesmo posto
está sendo reformado ao invés de ser demolido,
porque o Conselho de Bairro do Jardim União
da Vitória optou por essa reestruturação.

O diretor do SINDSERV, Marco Modesto,
foi acompanhar o andamento da reforma
e o que notou é alarmante, “podemos ver
nitidamente que ainda está saindo água da
rocha que fica atrás do posto. Fizeram um

DEPOIS
tipo de escoamento, mas está a céu aberto,
apenas um “quebra galho”. Outro fator é o
número de rachaduras que foi avistado, temo
pela segurança, não sabemos até que ponto
a estrutura não foi comprometida”, disse o

Diretor.
Vamos aguardar a finalização da obra, para
verificar se o que foi feito, foi o suficiente para
assegurar que os freqüentadores da UBS
União da Vitória estejam seguros.

10
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Servidores Aposentados são
homenageados com almoço

o encontro dos Aposentados deste mês,
os participantes se deliciaram com um
almoço todo especial. O diretor Júlio Cezar,
foi para o fogão e preparou uma deliciosa
galinhada.
Toda a equipe do Sindicato esteve
mobilizada para atender os mais de 150
Servidores Aposentados que estiveram
presentes. “Foi um trabalho em conjunto,
a diretora Regina Dirce me ajudou na
preparação deste evento, bem como toda a
equipe aqui do Sindicato, que se empenhou
desde o preparo até na hora de servir nossos
queridos convidados”, ressaltou Júlio.
Além do almoço especial, os participantes

também
cantaram
parabéns
aos
aniversariantes do mês. E, para não deixar
a festa acabar por ai, houve o tradicional
bingo que ajudou a festa a se estender tarde
a dentro.
Os sortudos que levaram seus prêmios
foram: Ambrósio, Cleonice, Neide, Cleide,
Jovita, Ana Clea, Pedro, Ivair, Divail, Luiz
Martins, Elizabete, Ordalha, Beatriz, José
Martins e Vitor.
“Ações como esta, fazem parte da política
de valorização que o SINDSERV tem para
com estes trabalhadores, que dedicaram
tantos anos de trabalho, em prol de uma
Londrina melhor”, explicou Júlio.

Promoção por Conhecimento, TODOS PODEM CONSEGUIR

C

onseguir uma promoção ficou mais fácil
para os servidores, desde que o
PCCS Geral Simplificado/2011 foi aprovado
após muita luta pelo SINDSERV.
Muitos
servidores
acham
que por já estar há muito tempo na
Prefeitura, ou por ter uma idade mais
avançada, a promoção é impossível. Mas, o
Servidor Izael Ramos Costa, conta que basta
ter um pouco de vontade, pois o processo é
muito fácil.
Ele já tinha ouvido falar do PCCS, e que
a acumulação de pontos de cursos ajudavam
na promoção por conhecimento, mas não
acreditava estar apto ainda. “Pensava que
necessitava realizar mais cursos além dos que
eu já tinha, mas para isso, precisava mudar de
setor em função do horário, mas a chefia não
me liberava, pensavam que era desculpa só
para sair do setor. Quando tive a oportunidade,
fiz alguns cursos nos meus horários de folga”,
explicou.

Foi a diretora Pilar Soldório, que em visita a
Policlínica, explicou sobre a Promoção por
Conhecimento. “Conversei com ela e falei que
tinha alguns cursos, mas que achava não ter o
suficiente. Então ela pediu para lhe entregar os
certificados para verificar, e quando ela viu, me
disse que já tinha a pontuação necessária para
dar entrada na promoção e receber meus 10%”,
contou.
O processo para Izael conseguir a promoção
foi rápido, "entre ela passar no setor e eu
conseguir a promoção foram dois meses",
comentou. Porém, ele poderia estar recebendo
esse aumento real desde a alteração do PCCS
em 2011, deixando de receber uma média de mil
reais nesse periodo. Mas hoje o Servidor, tem
bons motivos para comemorar o aniversário,
que acontece no mês de junho. Afinal de contas,
10% de aumento real faz muita diferença.
“Muito obrigado ao SINDSERV pelo bom
trabalho realizado por sua equipe, principalmente
pela orientação e atendimento que me deram”,

finalizou Izael.
A diretora Pilar lembra que, "todo
servidor tem direito a promoção por
Conhecimento, basta estudar e se enquadrar
nos critérios. Por exemplo, um certificado de
conclusão de ensino médio valem 80 pontos
de um total de 100", esclareceu.
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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)

Nosso sindicato é...

10

Entenda por que, nosso sindicato é

1

- As lutas sindicais são de
extrema importância para o
trabalhador, sem elas, hoje os
servidores públicos municipais de
Londrina estariam em maus lençóis,
trabalhando com uma carga horária
maior, com salários menores, dentre
outros.

2

Em
2005,
uma
nova
Diretoria
assumiu o SINDSERV com o objetivo
de TRANSFORMAR a forma de se fazer
Sindicato.
Começamos a cobrar da Administração
melhorias para os SERVIDORES e
demonstrar para a população uma série
de irregularidades.

- Assessoria Juídica
O Servidor Sindicalizado conta com o atendimento
jurídico gratuito nas RELAÇÕES DE TRABALHO
(defesa e acompanhamento nas sindicâncias na
Corregedoria, Ministerio Público, CEI's e outros). Já para
casos particulares, nosso associado conta com convênio
com valores especiais.

3

10!

Com uma postura clara e fiel de defesa
dos direitos dos Servidores ao longo dos
anos, estamos acumulando benefícios
para os SERVIDORES. ORGANIZAR,
AVANÇAR E GARANTIR DIREITOS E
BENEFICIOS É A PRINCIPAL FUNÇÃO DO
SINDICATO E SINDICATO FORTE SE FAZ
COM A SUA PARTICIPAÇÃO!!!!!!!!!!!!

- A formação profissional de nossos Servidores sempre foi uma
preocupação na nossa gestão.
Poi isso, foi construído o Centro de Estudos SINDSERV PARA
TODOS, com duas salas de aula com
capacidade para até 100 alunos. Neste
espaço, o Servidor pode participar
de cursos técnicos, de graduação e
pós-graduação com as instituições de
ensino que são parceiras do sindicato
(UEL, NSE, Microsoft etc) e o mais
importante, com custo reduzido.
Mais de 800 Servidores já concluíram
a pós-graduação, e outros 400 o
curso de informática. Atualmente
mais de 90 Servidores estão cursando o ensino médio e outros 150 a
Pós-Graduação em seis cursos diferentes.

4

5

- Sindserv Saúde.

- Sindserv Educação

6

- Convênio Exclusivo para Servidores Sindicalizados.
Os Sindicalizados do SINDSERV contam com o convênio
Exclusivo com o SOS Salva Vidas. Com o valor de R$ 11,90
(até 60 anos) por pessoa e 17,90 (acima de 60 anos).Entre em
contato com o SINDSERV e se informe sobre as condições.

7

- Convênio Exclusivo para Servidores Sindicalizados.
Outro convênio exclusivo é com o Crematórium Londrina,
que oferece um valor diferenciado para os Servidores
e seus dependentes. Entre em contato com o SINDSERV e se
informe sobre as condições.
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- Hoje os Servidores tem à sua disposição a Sede Campestre Angelo Caires, na cidade de Alvorada do Sul. Um espaço de 6mil/m2
com lago para pesca, piscinas, área de camping, churrasqueiras e toda a estrutura necessária para que o servidor possa desfrutar
de momentos agradáveis com sua família.
Temos mais um espaço de integração e lazer dos Servidores na Sede do Sindicato. Com capacidade para até 300 pessoas, conta com toda
a estrutura para festa (churrasqueira, freezer, pia, bancada, mesas e cadeiras).
Em breve, mais um espaço será construído. Já é do SERVIDOR uma área de 22 mil/m2 que foi adquirida na Fazenda Nata, onde pretendemos
oferecer ao SERVIDOR, MAIS um espaço DE LAZER com campo de futebol, churrasqueiras, piscinas, entre outros atrativos, onde o
sua família.
laTRABALHADOR
Criação do possa desfrutar junto deGestão
SINDSERV PARA TODOS

stado

nsacional convênio

Associação
Pela Criação do
E GRÊMIO UNINORTE,
APROVEITE!
Novo
Estado
ADE POR APENAS
R$
35,00

Gestão
SINDSERV PARA TODOS

(Plano Familiar)

LAGO

SINDSERV E GRÊMIO UNINORTE, APROVEITE!

SAUNA

9

Sensacional convênio

MENSALIDADE POR APENAS
R$ 35,00
10- Conquistas!

- Mais
uma opção para quem quer se divertir, mas não
ACADEMIA
gosta de sair da cidade, é o convênio com o Clube Grêmio
Recreativo
Uninorte. Com um valor muito atrativo para o
7 PISCINAS
Servidor e seus dependentes. Preço familiar R$ 35,00 mensais.

LAGO

VILLA HÍPICA

Gestão
NDSERV PARA TODOS

SAUNA

SALÃO DE JOGOS

o
2 SALÕES

EITE!

(Plano Familiar)

1- Pagamento Anual da Inflação;
2 - Fim das medidas punitivas do Prodap/Produt;
3 - 17% Reajuste das Perdas Salariais;
4 - Equiparação dos professores aos vencimentos de nível
superior;

DE FESTAS

ACADEMIA

5 - PCCS Geral Simplificado para todos;

6 QUADRAS
DE TÊNIS
R$
35,00

6 - Criação da Gratificação do Magistério;

7 PISCINAS

(Plano Familiar)

91 CHURRASQUEIRAS

7 - Zeramento total das Perdas Salariais aos Aposentados (37%);

8 - Zeramento
VILLA HÍPICA

das perdas dos Agentes/Zeramento parcelado
das perdas dos TGP’s e TSP’S;

PARQUINHO INFANTIL

2 QUADRAS COBERTAS

9 - Inclusão da Guarda Municipal no PCCS Geral

SALÃO DE JOGOS

10 - Educação: 33% das Horas Atividades;

5 CAMPOS DE FUTEBOL

2 SALÕES DE FESTAS

CENTRAL DE VENDAS
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