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Contribuição Sindical será devolvida para
Servidores Sindicalizados

A diretoria do SINDSERV decidiu em reunião, pela devolução dos 60% da Contribuição Sindical que foi descontada no
mês de Março. A decisão atende a reivindicação feita pelos Servidores em seus locais de trabalho.

O Cartão Cooper vai
O Servidor deve
Prepare-se
voltar: Servidores
para uma nova observar a legalidade.
Ordem absurda ou
poderão utilizar o cartão
viagem à
já no próximo mês
Foz do Iguaçu ilegal não se cumpre!
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Neste último mês, estivemos reunidos diversas
vezes com a Administração municipal em busca
de avanços que contemplem a todos. O resultado
ainda não foi concluído, mas conseguimos mais
uma vitória. O prefeito concordou com a devolução
dos valores corrigidos da Greve de 2006, este
era mais um obstáculo que estávamos tentando
vencer nas negociações. Aguardamos ainda por
parte do prefeito o reconhecimento do trabalho
exercido por nós Servidores.
Mas vale ressaltar neste mês um assunto que
tem importância para todos os cidadãos brasileiros.
Mais uma vez vivemos um período eleitoral e é
chegada a hora de escolhermos aqueles que irão
nos representar nos próximos anos.
Nas eleições de outubro, a população irá eleger
nosso novo presidente, os governadores dos
Estados, senadores e - o que destacamos aqui deputados federais e deputados estaduais. São
esses que estão mais próximos de nós, cidadãos, e
são os responsáveis por conseguir destinar recursos
diretos para o desenvolvimento da nossa cidade.
Londrina sempre teve o destaque de ser uma
das maiores cidades do Sul do País, não só por
suas belezas e economia, mas também por sua

política forte e atuante. Londrina fez governadores,
senadores e deputados mesmo em uma época
onde quem mandava era o militarismo.
Tristemente, a cidade passou nos últimos anos
por um período político negativo, onde dois
prefeitos sofreram impeachment e vereadores
foram cassados, sabemos muito bem disso, pois
sofremos na pele por toda essa vergonha, tivemos
nossos salários arrochados e hoje penamos com
a brutal carga de trabalho ocasionada pela falta
de recomposição do quadro funcional, ou seja, o
município perdeu, pois parou de se desenvolver.
Pudemos ver essa descrença nas eleições de
2010, quando nossa cidade elegeu apenas dois
deputados estaduais e três federais, quando
Maringá elegeu, quatro deputados estaduais.
Outro dado triste é que do total de votos
computados na cidade para deputados federais e
estaduais, mais de 160 mil foram para candidatos
de outras regiões!
É importante estudarmos a vida pública e as
propostas de cada candidato para basearmos
nossos votos, mas também é importante levarmos
em conta qual o compromisso que o candidato
terá com a nossa cidade e com nossa região?
Os recursos que deputados estaduais e

federais destinam para suas cidades e regiões são
extremamente importantes para o investimento
em obras e serviços para a população.
A poucos meses das eleições, é importante
aumentar a representatividade de Londrina. O
eleitor precisa escolher bem o candidato para
não se ver na clássica encruzilhada da quantidade
versus qualidade. A oportunidade de mudar o atual
cenário político da cidade está em nossas mãos!

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

A Saúde que dá Certo: Paciente da UBS da Vila Brasil
agradece Servidores por nova oportunidade em sua vida.

O Senhor Celso Honorato, 58 anos,
não é um servidor público municipal,
mas ele tem muito a agradecer aos
profissionais da saúde do município.
Isso porque Celso é diabético, e
descobriu a doença há três anos, mas
infelizmente ao invés de se render as
orientações médicas para cuidar da

		
Expediente:

saúde, preferiu manter os velhos hábitos
alimentares e uma vida sedentária.
Em setembro de 2013, a diabetes
estava fora de controle e teve que ser
internado por conta de uma ferida no pé
que transformou toda a vida de Celso. “Lá
eles fizeram toda a raspagem do ferimento,
praticamente naquele pedaço do pé só
ficou a pele e o osso, o resto arrancou
tudo, tempo depois eu fiz um retorno com
o médico do Sismepar que me disse que
teria que amputar meu pé”, contou Celso.
Nesse meio tempo, ele procurou a UBS
da Vila Brasil para trocar os curativos e ao
consultar-se com a equipe da Unidade,
ficou sabendo que seu pé poderia ser
salvo. “Consultei-me com o médico da
Unidade e com a equipe de enfermagem
que me atendeu e me deu todas as
orientações dos cuidados que deveria ter
com a doença, alimentação, exercícios,
medicação e foi uma verdadeira revolução

em minha vida, hoje minha diabetes
está controlada”, revelou Celso.
Atualmente, ele considera que o
problema do pé está “curado”, mas isso
foi graças ao atendimento e atenção
que recebeu de toda a equipe da UBS
da Vila Brasil que o auxiliou durante um
dos períodos mais difíceis de sua vida.
“Só tenho a agradecer aos servidores
da Saúde que me atenderam com tanta
atenção, tem muita gente que reclama
dos problemas com os setores públicos,
mas eu não tenho do que reclamar pois,
se não fosse por eles, hoje eu não estaria
andando com meus próprios pés, poderia
estar cego ou outra coisa pior que essa
doença pode fazer com a gente. Meu
muito obrigado a toda equipe da Vila
Brasil, hoje já não preciso mais trocar
os curativos, mas eles me fornecem
tudo que preciso para controlar minha
doença”, ressaltou.
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SINDSERV cobra do Prefeito propostas concretas para
Pauta de Reivindicações dos Servidores
ste último mês foi mais
movimentado do que o normal
para a Diretoria do SINDSERV,
que esteve reunida com o
prefeito Alexandre Kireeff e seus
secretários por três ocasiões.
O motivo de tantos encontros é
agilizar a Pauta de Negociações
dos Servidores e apresentar aos
mesmos o que a Administração
tem para a categoria.
Durante os encontros a
fala da Administração foi: “o
município não tem recursos
disponíveis para este ano!”.
Porém, os diretores do sindicato
contra argumentaram essa fala
negativa, perguntando ao prefeito
e seus secretários: “A prefeitura
diz não ter dinheiro, mas da onde
surgiu o aporte para a CMTU, o
aporte para a FEL?”.
O Presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja comentou:
“O problema enfrentado pelo
Município não é novidade. Os
números que apresentamos
provam que a decisão é mais
política do que técnica. É a
Administração Municipal quem
decide. O problema é que não
podemos esperar mais. Essa
decisão tem que ser tomada
agora. O servidor municipal
precisa e merece uma resposta
imediatamente”.
Em meio a tantas reuniões,
o SINDSERV conseguiu mais
uma vitória, o compromisso do

prefeito Kireeff para a devolução
do dinheiro descontado dos
servidores que participaram da
Greve de 2006. A Administração
ofereceu a devolução sem a
devida
correção
monetária,
uma vez que o montante da
administração
direta
está
depositado em conta judicial e
recebeu a devida correção (hoje
em torno de R$ 1,4 milhão).
Mas o desconto da Saúde não
foi depositado devido a uma
manobra desleal do ex-prefeito
petista, que não fez os depósitos
que à época contabilizariam
aproximadamente
R$
2,2
milhões.
Os
diretores
do
SINDSERV, não concordaram
com a proposta e convenceram
o prefeito de que a justiça teria
que ser feita para todos e a
correção será aplicada também
aos valores da saúde que com a
correção monetária chegam aos
R$ 3,3 milhões.
Uma nova reunião deveria ter
acontecido no dia 15 de agosto,
entretanto o prefeito mais uma
vez desmarcou o encontro
justificando que sua equipe não
teria conseguido terminar os
estudos técnicos para apresentar
uma nova proposta ao sindicato.
Vamos aguardar este novo
encontro. Acompanhe tudo o
que acontece com o SINDSERV
em nosso Facebook / sindserv.
londrina.

Diretoria do SINDSERV decide pela
devolução do "Imposto Sindical"
para servidores sindicalizados

N

o começo de Agosto, a
diretoria do SINDSERV
esteve reunida mais uma vez
para definir qual a destinação
dos valores repassados pela
CEF referentes ao imposto
denominado
contribuição
sindical, descontada de todos os
trabalhadores no mês de Março.
Desse imposto apenas 60%
retorna ao sindicato e outros
40% são direcionados a outras
instituições estaduais e federais.
O SINDSERV se registrou junto a
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
como a entidade representativa
dos Servidores Municipais de

Londrina e garantiu que parte
destes recursos retornassem para
os servidores.
A direção do SINDSERV,
sempre foi favorável
à
devolução desse dinheiro para o
sindicalizado e estava aguardando
a melhor maneira para fazer esse
reembolso. Com a boa nova
do retorno do Cartão Cooper
Card, ficou mais fácil elaborar a
restituição.
A partir do dia 12 de Setembro,
quando o servidor poderá retirar
o cartão, já estará disponível
no mesmo, os 60% do imposto
sindical.
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SINDSERV conta com Grande Número
de participantes
na OLT da Educação

s diretores Júlio Cezar e
Regina Dirce, estiveram
reunidos com os mais de 80
representantes dos locais
de trabalho que se fizeram
presentes durante a OLT
da Educação no mês de
julho. Durante o encontro,
os diretores apresentaram
aos presentes o resultado da
enquete que foi realizada entre
os servidores da educação,
sobre o destino do cargo de
Supervisores, bem como
relataram sobre a reunião

que houve entre o Conselho
que tratava deste assunto
junto com a Secretária de
Educação Janeth Thomas.
“Foi uma reunião acalorada,
onde a secretária demonstrou
descontentamento
com
o resultado, mas disse
que cumpriria sua palavra
e acataria a vontade da
maioria”, informou Regina
Dirce.
Além
das
orientações
dos diretores o presidente
do
SINDSERV,
Marcelo

Urbaneja, fez uso da fala
e explicou aos servidores
como se deu o processo, que

resultou na assinatura do
Projeto de Lei que autoriza
a devolução do dinheiro dos
descontos da greve dos 106
dias, ocorrido em 2006.
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Encontro dos aposentados teve até sorteio de viagem
N
o encontro dos Aposentados deste mês,
os participantes foram animados pelo
dinâmico diretor Júlio Cezar, que não gosta de
ver ninguém parado, e logo de início propôs
diversas atividades para os aposentados,
antes do tradicional bingo.
Os sortudos que levaram seus prêmios
foram: Roberto, Geraldo, Iracema, Renato,
Terezinha, Laíde, Paulo Roberto, Vidinha e
Ivone, Guiomar, Elizabete, Genuína, Tereza,
Vera e Ismênia, algumas dessas pessoas
estavam com tanta sorte que ganharam várias
vezes! E para prestigiar ainda mais as pessoas
que ficaram até o fim da festa, foi sorteada uma
viagem para a Feirinha do Brás, e a sortuda foi
a servidora aposentada Vera Cascales.
“Tudo é feito com muito amor e carinho, pois
valorizamos estes servidores, que dedicaram
tantos anos de trabalho, em prol de nossa
cidade”, explicou Júlio.
Anote na sua agenda: o próximo evento
acontecerá no dia 28 de agosto, às 12h30 com
um delicioso almoço.
Obs: Para participar é preciso confirmar
presença até o dia 26/08.

IMPERDÍVEL

VENHA SE DIVERTIR, REENCONTRAR AMIGOS E FAZER NOVAS AMIZADES!!
Segunda grande viagem para Foz do Iguaçu, promovida pelo SINDSERV
Chegada em Foz dia
Retorno dia 12/10/14 Saída: dia 10/10/2014 - às
11/10/14: aproximadamente
após o almoço, (chegada
21h30 da Plataforma 32
6h, com café da manhã no
prevista em Londrina - 01h)
- Terminal Rodoviário de
Hotel San Juan ECO
Londrina
Estão inclusos neste pacote: uma pernoite no hotel com 2 cafés da manhã, visita/compras ao Paraguai
(transporte com Vans), passeio na Argentina (feirinha, utilizando Vans), passeio nas Cataratas do
Iguaçu, Parque das Aves e Recanto Refúgio.
Novidade no passeio: Jantar na Churrascaria Rafain com espetacular SHOW!!! (Bebidas a parte)
TUDO ISSO POR R$ 560,00 em 10X de 56,00 (Condição válida para Servidores
Sindicalizados e seus acompanhantes) - nos cartões
ou desconto em folha de pagamento.

Mais Informações:
No SINDSERV (43) 3372-1257
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O Servidor tem que
fazer o que manda a Lei!

Servidor tem sido vítima de constantes
ataques da mídia em função das
reclamações do serviço público, entretanto,
com muita luta, tentamos convencer a
imprensa de que o Servidor Público Municipal
de Londrina está trabalhando em condições
que, dificilmente, um trabalhador da
iniciativa privada trabalharia. São inúmeras
as reclamações da falta de condições de
trabalho, e mesmo assim o servidor continua
firme.
Um dos grandes problemas deste cenário
caótico, é o Assédio Moral que oprime
o servidor e, muitas vezes, quem acaba

sofrendo é o próprio trabalhador. Temos
visto no decorrer dos últimos anos, casos de
Servidores que foram “obrigados” por suas
chefias a exercerem atividades que não faziam
parte de suas funções, o resultado disso tem
sido a abertura de processos administrativos
que fatalmente terminam em exoneração.
Como foi o caso já relatado em nosso
jornal, do servidor José Lino, que durante
a administração do ex-prefeito Barbosa
Neto, sofreu pressão de alguns superiores
para assinar papeis que não condiziam
com a realidade. O servidor se manteve
firme e não cedeu a pressão, diante de seu

posicionamento firme ele saiu ileso das
acusações do caso dos uniformes escolares.
Por outro lado, outros três servidores foram
processados e exonerados posteriormente
incluindo a ex-secretária Karen Sabec, que
também era servidora da educação.
Infelizmente, temos ainda o caso de
pessoas que cedem à corrupção e mancham
a honra dos Servidores Públicos de Londrina,
ao aceitar fazer negócios ilícitos em troca de
favorecimentos. Esse tipo de pessoa é o que
mais colabora para jogar a opinião pública
contra nossa categoria.
Dessa forma, mais uma vez reforçamos:

- O Servidor não é obrigado a fazer tudo o que
sua chefia manda. Ordem ilegal não se cumpre!

ponto é o que faz a diferença entre manter seu
cargo e ser exonerado em caso de processo;

- O Servidor tem que cumprir suas obrigações
dentro do que rege a lei;

- O Servidor não tem um cargo vitalício! A ideia
de estabilidade no emprego não garante que
não haja demissão. Se o Servidor sofrer um
processo administrativo e for condenado, ele
pode ser exonerado.

- Uma das recomendações mais importantes:
Não faça nada que lhe foi solicitado, sem que
haja documentação por escrito e assinada,
mesmo que a ordem venha do prefeito. Esse

SINDSERV E COOPER CARD
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Parceria para valorizar a qualidade de vida
dos Servidores Públicos de Londrina

Além de marcar o início da primavera, o mês de setembro terá um
signiﬁcado especial para os associados ao Sindicato dos
Servidores Públicos de Londrina ‒ SINDSERV. No dia 10 de
setembro, um evento reunirá os associados, autoridades e
lideranças regionais e estaduais, para lançar o novo cartão Cooper
Card SINDSERV. Além do lançamento o evento celebrará o resgate
da parceria entre a Cooper Card e o Sindserv, que trouxe
importantes benefícios e qualidade de vida aos associados.
Em sua programação, especialmente desenvolvida para o
servidor, haverá a palestra “Educação Financeira ‒ Planejamento
e Orçamento Pessoal e Familiar”, ministrada pelo especialista
Amauri Crozariolli. Aos presentes será oferecida uma cartilha de
uso consciente do crédito. Também haverá coquetel, sorteio de
prêmios e certiﬁcado de participação, além da entrega dos novos
cartões.
Para tornar o momento ainda mais especial, o novo cartão virá
com um crédito. Trata-se da devolução de 60% do Imposto
Sindical (IS), que este ano, será repassado pelo Sindicato aos
servidores através do cartão Cooper Card SINDSERV.
A Cooper Card atua com destaque em Londrina. Sua ampla rede
de estabelecimentos credenciados proporcionará conforto e bem
estar ao servidor ao realizar suas compras. De bens de consumo a
serviços, são mais de 2.000 pontos de venda somente em
Londrina além de mais 26.000 estabelecimentos credenciados em
todo pais, e uma inﬁnidade de produtos para satisfazer o desejo
do mais exigente consumidor.
Como se nota, motivos não faltam para que cada associado deixe
livre o dia 10 de setembro em sua agenda. Os convites serão
enviados pelo SINDSERV.

O Cartão magnético é multiuso para o servidor. Ele servirá
como identiﬁcação do sindicalizado SINDSERV. Com ele, o
servidor poderá adquirir bens, retirar guias médicas e
utilizar todos serviços da rede credenciada Cooper Card.
Tudo isso com a praticidade do desconto em folha, de
acordo com a margem consignável.

A todos os Servidores Públicos Municipais de Londrina
associados ao SINDSERV.

Nos primeiros 30 dias, não haverá taxas adicionais. Após
este período, haverá somente a cobrança de uma taxa de
R$ 2,80 no mês que o cartão for utilizado.

Mais de 28.000 estabelecimentos para compras em 7
Estados, sendo 2.000 apenas no município de Londrina,
como: Postos de Combustível, Mercados, Farmácias entre
outros.

Seguindo um cronograma, os cartões serão entregues
diretamente aos servidores no evento de lançamento no
dia 10 de setembro, ou retirado no Sindserv, a partir do dia
11 de setembro.
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Quem Faz o Bem, recebe o Bem: Servidor
ganha carro em promoção do Com-Tour

em gente que nasce com sorte, outros são
retribuídos pelo bem que fazem, cada um
tem uma forma de explicar ser contemplado
com um presente.
Pois bem, Eduardo Manoel Garrote Alves,
servidor da Saúde que trabalha no setor de
patrimônio, é uma dessas pessoas “sortudas”
que no início deste ano, teve seu cupom
sorteado em uma promoção do Shopping ComTour e levou para casa um Renaut Sandero
novinho.
“Frequento o shopping semanalmente,
seja para fazer compras no mercado Cidade
Canção, seja para fazer alguma refeição na

praça de alimentação, sempre estou por lá”,
revelou.
Ou seja, com tamanha periodicidade,
Eduardo deve ter concorrido com vários cupons
nessa promoção?! Não! O servidor concorreu
com apenas dois cupons, e a causa foi ainda
mais nobre. “Durante a época de natal, fui
ao mercado fazer algumas compras para
a festa de final de ano que a minha igreja
faz para as crianças carentes. Com essa
compra recebi dois cupons, mas nem dei
bola, na última semana da promoção,
me lembrei desses cupons, preenchi e
depositei na urna”, contou.
A boa ação de Eduardo, foi
retribuída com um presentão que
ele considera um presente de Deus.
“Foi um grande presente, não tenho
coragem de me desfazer dele e

quem utiliza o carro é a minha filha”, revelou.
“Me sinto muito bem no Com-Tour, por isso
sou um frequentador assíduo, sou amigo de
todos por lá. Indico o passeio lá, principalmente
depois que recebi esse presente de Deus”,
finalizou o servidor.
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Servidores participam da 1ª Feirinha do Brás
N

o último dia 10, o SINDSERV promoveu uma
viagem para alguns pontos mais visitados do
Brasil, quando o assunto é compras. O Bairro do
Brás, a Rua 25 de março entre outros na cidade
de São Paulo.
O passeio denominado "Feirinha do Servidor
em São Paulo" contou com a participação de 42
servidores.
A viagem foi tranquila e muito animada,
durante o trajeto os diretores do Sindicato,
Júlio e Regina Dirce, animaram o grupo com
diversas atividades para socializar e interagir

com os participantes. Teve entretenimento para
todo gosto: bingo, gincana, sorteio de prêmios,
filmes e ainda para adoçar e divertir a galera
distribuíram doces e muita alegria.
Chegando em São Paulo, todos ficaram muito
a vontade para fazer o trajeto que desejassem.
Uns foram à feira da madrugada, outros nas lojas
do Brás, na rua 25 de Março e até na avenida
José Paulino. Claro que não poderia faltar uma
visita ao famoso Mercadão para degustar o
tradicional sanduíche de mortadela e o
saboroso pastel de bacalhau.
Além de ser uma viagem com a
finalidade principal de fazer compras,
alguns servidores aproveitaram para
encontrar parentes e amigos que residem
na capital, combinaram encontro e
passaram horas juntos, unindo o útil ao
agradável, visitando pessoas que segundo
relato não viam a muito tempo e assim

Do Acidente de Trabalho

Acidente de Trabalho é todo evento que o trabalhador pode sofrer
que cause lesão corporal ou perturbação funcional provocando morte,
perda, ou redução, temporária ou permanente, da capacidade para
o trabalho.
Para ser caracterizado o acidente de trabalho é necessário que,
no momento do acidente, o trabalhador esteja trabalhando ou à
disposição da empresa. Também são considerados acidentes de
trabalho aqueles que o trabalhador sofre quando está se dirigindo à
empresa para trabalhar, e quando está se dirigindo para casa, após
sair do trabalho. Portanto, como se percebe, o acidente de trabalho
pode ocorrer tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele.
Uma providência extremamente importante é que o servidor, caso
sofra um acidente de trabalho, comunique imediatamente o setor
competente, através do preenchimento da C.A.T. – COMUNICAÇÃO
DE ACIDENTE DE TRABALHO. Para todo acidente de trabalho é
obrigatória a emissão da C.A.T. independentemente de o servidor ter
sofrido lesão ou não.
Muitas vezes, por achar que não aconteceu nada de grave, o
servidor prefere deixar de comunicar o acidente de trabalho. É muito
comum também a não emissão da Comunicação de Acidente de
Trabalho quando o acidente não provoca o afastamento do servidor
de suas funções. Entretanto, um acidente que, em um primeiro
momento, aparenta não ter gravidade nenhuma, pode ter ocasionado
uma lesão que desencadeará um problema maior no futuro. Nessa
hipótese, o correto preenchimento da Comunicação de Acidente de
Trabalho resguardará o direito do servidor, caso venha a ter alguma
complicação futura, resultante de um acidente que aparentemente
não parecia ser tão grave.
Vale lembar que, em caso de acidente de trabalho, o plano de
saúde CAAPSML oferece toda a assistência médica necessária para
o servidor acidentado, ainda que o mesmo não tenha contratado o
plano de saúde.
Marcelo Ramos é advogado do SINDSERV e atende no
sindicato às terças-feiras

aproveitaram a oportunidade.
A você que não pode estar conosco prepare-se
que esta foi a primeira de muitas que virão!!
Aos que estiveram conosco, nosso muito
obrigado pela participação e pela confiança que
nos foi depositada.
Estaremos também realizando no mês
de outubro uma viagem para Foz do Iguaçu,
Paraguai e Argentina, não perca a oportunidade
e reserve já o seu lugar!

SINDSERV participa de encontro
que trata da Saúde do Trabalhador

N

o dia 15 de agosto, aconteceu em Londrina a 5ª Reunião Técnica da
Perícia Médica Previdenciária da Gerência Executiva de Londrina, na
Associação Médica do município.
O SINDSERV foi representado por seu diretor Edson Pedroso que
participou da discussão de temas como: Fator Acidentário de Prevenção e
Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário.
As palestras foram ministradas pelo auditor fiscal Paulo Rogério
Albuquerque de Oliveira que é Coordenador-Geral de Monitoramento
Benefício por Incapacidade CGMBI/DPSO/SPS/MPS.
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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)

ATENÇÃO: NORMAS DE USO DO SOS
1- Quando da solicitação, via telefone, será realizada uma triagem para o deslocamento ou
não da UTI Móvel conforme quadro acima (Principais Emergências que cobrimos);
2 - Os mecicamentos utilizados no atendimento pela UTI são ISENTOS de cobrança;
3- Os medicamentos utilizados no Ambulatório 24h, serão cobrados separadamente;

