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No dia do
Servidor,
SINDSERV
conquista 20%
de reajuste
no Auxílio
Alimentação
Em solenidade realizada no Gabinete do Prefeito, Alexandre Kireeff exalta o trabalho que o SINDSERV vem realizando em prol
dos direitos dos Servidores, e além do reajuste do auxílio alimentação, promove recomposição para função gratificada. Outros
itens ainda estão em negociação

SINDSERV
repete o sucesso
da festa de final
de Ano com
Churrasco de
Fogo de Chão
Festa do dia do Servidor : um presente para a família
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Como vocês sabem, estamos desde o início
do ano, mantendo inúmeras conversas com a
Administração a fim de alcançarmos propostas
justas que atendam nossa Pauta de Reivindicações,
aprovada pelos Servidores em Assembléia no fim
do ano passado.
Esses períodos de negociações, são
imprescindíveis para os trabalhadores, pois são
nestas rodadas que os direitos trabalhistas, como
aumento salarial, auxílios dos mais variados e
benefícios, são discutidos e negociados, em
alguns casos até a exaustão de ambas as partes.
Temos algumas pessoas que ficam
incomodadas com a “demora”, mas a negociação,
até chegar a um denominador comum, só é
atingida após muito diálogo e convencimento de
ambas as partes, trabalhadores e patrões.
Quando este diálogo é atropelado, os maiores
prejudicados são justamente os trabalhadores:
temos como exemplo os bancários, correios e
o próprio comércio que ainda não fechou as

negociações de sua data base.
No caso dos bancários, que realizaram greve
às vésperas das eleições, em sua proposta inicial
eles pediam 12,5% de reajuste salarial, valecultura de R$ 112, 00, “combate ao assédio moral”
e fim das metas abusivas, e o que foi que eles
conquistaram? 8,5% de reajuste salarial, mas e
as outras bandeiras? Enquanto isso, cada vez
mais bancários são demitidos, a população conta
com um serviço cada vez pior nos bancos e os
banqueiros faturam cada vez mais!
Recentemente os funcionários dos correios
fizeram greves em sete estados do Brasil,
reivindicando 8% de reajuste salarial enquanto a
empresa oferecia R$ 200,00 para as menores faixas
salariais e 6,5% para os rendimentos maiores de R$
3.077,00. Alguns dias depois do início da greve, o
sindicato se rendeu a proposta da estatal, mesmo
com 70% da categoria sendo contrária.
Estes são exemplos do quão prejudicial podem
ser para os Servidores o “galope” nas negociações.
Preferimos negociar a exaustão e apresentar

para a categoria uma proposta minimamente
descente, construída na mesa de negociações,
a encerrarmos as discussões com o que nos
apresentaram até o momento. Podemos mais!
E tenho a certeza que em breve teremos uma
proposta do tamanho que o servidor merece.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
de Segunda à Sexta-feira das 8h às
17h30.
REDE SOCIAL:
Acompanhe o Sindserv através é
Facebook.com/sindserv.londrina
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SINDSERV cobra propostas concretas do prefeito
em mais uma rodada de negociações

O

s diretores do SINDSERV,
estiveram
novamente
reunidos com o Prefeito
Alexandre
Kireeff
e
seu
secretariado
para
dar
continuidade às negociações
da Pauta de Reivindicações
de 2014. Esta, foi a primeira
reunião após o prefeito retornar
do recesso.
Depois de oito meses
de negociação e diversas
reuniões, a equipe do prefeito
continua utilizando o triste
discurso de que o município não
tem dinheiro para atender as
reivindicações dos servidores.
O presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, analisou
que as negociações tem
apresentado avanços, porém
de maneira muito tímida. Neste
ano, o SINDSERV conquistou
a correção da inflação e o
reajuste de 5,16% para os
servidores de nível técnico,
que já era um acordo fechado
em 2013.
“A prefeitura alega que
não tem recursos. Temos aí a
inflação do nível superior onde
a prefeitura apresentou uma
proposta de 16% parcelado,
foi apresentado um reajuste no

auxílio-alimentação de 20% a
partir de janeiro e a correção
da inflação em alguns níveis
de gratificações”, comentou.
Porém, o ponto que vem
travando o andamento das
negociações, tem haver com
a devolução do dinheiro da
greve de 2006. “Não abrimos
mão de que o dinheiro que
foi injustamente descontado

dos Servidores seja devolvido
com a devida correção, que
daria mais de R$ 4 milhões",
explicou Urbaneja.
“Para fazer aporte de R$
14 milhões para a Companhia
Municipal
de
Trânsito
e
Urbanização (CMTU) pagar
empresa
terceirizada
tem
dinheiro, mas para o servidor,
que vem mantendo o município

ativo nestes últimos anos, a
Administração não pode arrumar
empecilhos para atender a
categoria”, argumentou.
Uma nova reunião com
o Prefeito foi agendada e a
direção do sindicato espera
que seja colocado um ponto
final nesta negociação e
apresente
aos
Servidores
propostas concretas.
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Dia do Servidor é marcado com
Solenidade e benefícios para a categoria

E

ste ano o dia do servidor
foi ainda mais importante.
O prefeito Alexandre Kireeff
promoveu uma solenidade para
assinar o decreto de devolução
dos dias parados da Greve de
2006, aumento real de 20%
para o auxilio alimentação e o
pagamento da função gratificada
incorporada
e
função
de
confiança. Todos os pagamentos
estão previstos para o inicio de
2015.
Estavam presentes membros
da
diretiva
administrativa,
diversos servidores, diretores
do sindicato, bem como, o
presidente
do
SINDSERV
Marcelo Urbaneja
Urbaneja abriu a solenidade
falando da importância do
Servidor para cidade. “Temos
quase 10 mil servidores, 97%
desses servidores são altamente
capacitados,
qualificados
e
comprometidos com o serviço”.
O decreto da devolução dos
dias parados que foi enviado
para a Câmara de Vereadores,
afirma o pagamento do valor
em juízo e o valor que não havia
sido depositado com a correção
da inflação, sendo pagos em 36

mas
estamos
avançando,
sabemos que essa administração
tem nos tratado com respeito e
dignidade” finalizou Urbaneja.

vezes a partir de fevereiro de
2015.
Já os 20% do aumento do
auxilio alimentação, começam a
ser pagos em Janeiro de 2015,
o servidor público passará a ter
um aumento em média de R$
50,00. Sendo assim o auxilio
alimentação irá variar entre R$
146,47 a R$ 341,77, no próximo
ano. Em Fevereiro de 2015, será
reajustada a inflação da função
gratificada incorporada 24,3% e
a função de confiança 18,3%.
Para
o
presidente
do
SINDSERV, são conquistas
muito valiosas para o serviço
público, mérito do diálogo

com a Administração que tem
sido muito produtivo. “Nós
passamos oito anos em um
processo de desmoralização,
de desconstrução do serviço
público, foram oito anos em
que os direitos básicos não
foram respeitados. E a atual
administração vem discutindo em
nossas reuniões e avançando,
ainda não conseguimos tudo,

O prefeito de Londrina
Alexandre Kireeff também fez
questão de exaltar a importância
do sindicalismo e principalmente
do funcionalismo público do
Município “Se não tivermos o
nosso maior patrimônio, que
são os servidores públicos,
devidamente
remunerados
e trabalhando em ambientes
adequados,
não
vamos
conseguir entregar para a
população o serviço que ela
merece” e completou dizendo
“A pauta do SINDSERV é
especifica, muito sofisticada
e abrangente, temos buscado
criar soluções para que direitos
sejam garantidos e avanços
conquistados. Tenho bem claro
que administração e servidores
estão no mesmo time”.
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Diretores do SINDSERV participam
de Curso Introdutório para novos Servidores

O

s diretores Fábio Molin, Marco Modesto
e Pilar Soldório, participaram nos dias 30
de setembro, 2, 7 e 8 de outubro do Curso
Introdutório para 240 Agentes Comunitários
de Saúde. Foram realizados quatro encontros
na Vila da Saúde, para recepcionar os novos
servidores aprovados no último concurso.
Durante a explanação dos diretores,
foi apresentada um pouco da história do
SINDSERV, suas conquistas, bem como as
vantagens de ser um Servidor Sindicalizado.
“Além do trabalho de luta sindical que
o SINDSERV realiza em prol de toda a
categoria, os sindicalizados podem usufruir
dos benefícios que o SINDSERV
oferece,
como: Convênios Médicos; odontológicos,
descontos em instituições de ensino,
assistencia jurídica gratuíta em questões
trabalhistas, áreas de lazer entre outros.
Mais informações no site: www.sindserv-ld.
com.br
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N

OLT da Educação discutiu
casos de assédio contra educadores

o dia 26 de setembro,
foi realizada a OLT da
Educação com a participação
de
aproximadamente
70
representantes dos locais de
trabalho.
Para fugir um pouco da rotina,
os diretores Julio Cézar e Regina
Dirce, organizaram um pequeno
“bingo” para iniciar os trabalhos.
Após
o
momento
de
descontração vieram os assuntos
em pauta, como a questão do
assédio que os professores vem
sofrendo em suas unidades, como
os casos de agressões contra
um diretor e uma professora
cometidos por pais de alunos.
O SINDSERV, nos dois casos
tomou conhecimento e cobrou
providencias
da
Secretaria

de Educação, exigindo mais
segurança para os trabalhadores
além de colocar a equipe jurídica
do sindicato à disposição dos
profissionais sindicalizados.
“É triste, vermos como os
profissionais de educação são
tratados em nosso país em
pleno século 21. Nossa luta por
melhores condições de trabalho
seguem paralelamente a luta de
nossa sociedade por políticas
públicas e melhoria na educação
para a população. Infelizmente,
em um dos casos de agressão,
o SINDSERV só ficou sabendo
dias depois, por terceiros.
Por isso, orientamos não só
os professores, mas todos os
Servidores Públicos Municipais
que, sempre que houver casos

de agressão física ou verbal,
entrem em contato com o
sindicato para tomarmos os
encaminhamentos necessários
preservando assim a integridade
do servidor”, comentou a diretora

Regina Dirce.
A OLT seguiu com a palestra
do servidor Roberto Pintor sobre
a Lei nº 11.531/2012 que trata
das promoções no PCCS do
Magistério.
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Participantes do PPA se divertem na Sede
Campestre do SINDSERV
U
m dia de Alegria! Foi essa a definição
dos participantes do PPA (Programa
para Aposentadoria) de 2014, promovido
pela CAAPSML e Medicina do Trabalho, em
parceria com o Sindserv, no dia 22/10.
Cerca de 70 servidores, aposentados e
ativos que se preparam para se aposentar,
estiveram presentes na chácara do Sindserv
em Alvorada do Sul. Logo pela manhã, os
servidores foram recepcionados na sede
do Sindicato com um delicioso café da
manhã, após chegarem à sede em Alvorada,
participaram de diversas atividades de
interação.
Um delicioso almoço foi servido e a tarde
seguiu com um Bingo muito animado. “É
sempre um prazer poder proporcionar um
dia como esse, repleto de alegria e animação
para o servidor” completaram os diretores do
Sindserv que estiveram presentes, Regina
Dirce, Júlio Cezar e Marco Modesto.
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SINDSERV comemora com Servid
N

o último dia 25, mais de mil servidores

estiveram reunidos no CTG – Rincão
Sulino, para comemorar o dia do servidor.
Um bingo com cinco prêmios foi o que fez a
festa ainda mais atrativa. Para a abertura das
festividades, o presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja, falou sobre a valorização do servidor.
Fez questão de ressaltar que o funcionalismo
publico nada seria sem a determinação e a
coragem do Servidor Londrinense.
A festa ofereceu pipoca, doce e salgada,
algodão doce e sorvete gratuito para os
participantes. Os espetinhos e bebidas foram
vendidos a preço de custo, para que todos
pudessem aproveitar da melhor maneira
possível. Além de alimentos para todos os
participantes do evento, as crianças que
estavam presentes ganharam um diferencial,
duas camas elásticas e uma piscina de bolinhas
foram instaladas para a maior comodidade dos
responsáveis que estavam jogando e para a
diversão dos pequenos.
O quinto prêmio, um notebook fornecido
pelo parceiro SOS – Salva Vidas, saiu para uma
conhecida antiga dos bingos promovidos pelo
Sindicato, Denise Conselvan, tirou novamente
a sorte grande, pois há anos atrás, ela ganhou
um carro 0-KM em um bingo promovido pelo
SINDSERV.
O quarto prêmio saiu para o senhor Antonio
Honório de Oliveira da Silva, que estava no
bingo representando sua esposa, o ganhador
levou para casa uma máquina de lavar que foi
doada pela empresa parceira Med Prev.
O prefeito Alexandre Kireeff também
prestigiou o evento e discursou para todos
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dores e seus familiares no CTG
reforçando, como a atuação da atual gestão
SINDSERV, tem sido importante para o avanço
da categoria. Em específico, parabenizou o
presidente do sindicato Marcelo Urbaneja
pela frente tomada nas discussões, e pela
determinação do mesmo perante as questões
do servidor.
Uma geladeira

Duplex

da

Electrolux

fornecida pelo SINDSERV, foi a disputa do
terceiro prêmio no dia, e a vencedora foi Monica
Rovida, que é lotada na UBS – Cafezal.
Durante o dia, outros brindes foram
sorteados, como Impressora, panela de arroz
elétrica, relógio de parede, Mini-Sistem e um
Tablet Galaxy- 3G, os parceiros ClassMed,
Caixa Aqui (Planet Shopping), Caixa Aqui (rua:
Paranaguá, Coopercard foram os responsáveis
pelas doações desses brindes que fizeram a
alegria de muitos servidores e suas famílias.
O quarto prêmio do Bingo, uma Televisão
de Led doada pela empresa Acesso Saúde, foi
angariada pela servidora da UBS Vivi – Xavier,
Neide dos Santos, mostrando que as mulheres
estavam à frente dos ganhadores do Bingo.
A Federação FESMEPAR, foi a responsável
pela doação do prêmio Maximo do dia,
uma Moto 0km, que saiu para o servidor da
Marcenaria, Geraldo Marques Neves.
Para o presidente do Sindserv, Marcelo
Urbaneja, o evento foi um sucesso
“Confraternizar, faz parte das pessoas de
bem, mesmo em tempos difíceis fizemos
questão de reunir, amigos para um momento
de divertimento, descontração e descanso”
finalizou.
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Diretoria do SINDSERV participa da CIST
A

UGT
em
parceria
com
a
Fesmepar
e
SINDSERV-LD,
realizaram
no dia 22 de outubro, aqui
em Londrina, o seminário do
Trabalhador: “A informação
como ferramenta do saber”
evento ligado a
Comissão
Intersetorial em Saúde do
Trabalhador - CIST.
O encontro reuniu dezenas
de
pessoas
entre
elas
profissionais:
técnicos
de
segurança do trabalho, técnicos

de enfermagem, enfermeiros,
médicos
do
trabalho,
engenheiros entre outros.
A diretoria do SINDSERV
esteve presente e deu todo o
suporte para o evento local. O
sindicato conta ainda com a
participação do diretor Edson
Pedroso, no Conselho Estadual
de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora do Paraná.
O evento contou com a
participação e explanação de
representantes do Ministério
da Previdência Social,
Ministério do Trabalho
e Emprego, Ministério
Público
do
Trabalho
e
Emprego,
CEREST
–
Campinas-SP
e
FUNDACENTRO-SP.
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Foz do Iguaçu, uma viagem
inesquecível
P

ara quem participou deste tour para
Foz do Iguaçu, organizado pelo
SINDSERV, entre os dias 10 e 12 de
outubro, não se arrependeu. A viagem
que contou com a presença de 126
pessoas entre Servidores e familiares, foi
regada a muita descontração, paisagens e
logicamente água.
Sim! As águas das Cataratas do Iguaçu
estavam com uma vazão acima da média,
esse foi um espetáculo à parte. Além dessa
maravilha, os participantes passearam
pelo Parque das Aves, onde se divertiram
com tucanos, papagaios e araras.
Eles conferiram também outra belíssima
atração na churrascaria Rafain, onde
assistiram um maravilhoso show com
diferentes atrações não podendo faltar o
tradicional tango.
A visita não poderia ser completa
se não houvesse o momento para as
compras com nossos vizinhos Hermanos.
Os participantes deram um pulinho ao
Paraguai e também na Argentina para
fazer algumas comprinhas e voltar para
casa com presentes para todos.
Pois é, se você não pode ir nessa
viagem e ficou com água na boca, o
SINDSERV está preparando mais um tour
como esse, com condições especiais para
o pagamento. Quem sabe você não vai na
próxima? É só aguardar!
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Encontro dos Aposentados é sempre uma festa
O
s Servidores aposentados do SINDSERV
estiveram reunidos no mês de setembro
para confraternizar. Nem o calor do dia 25, foi
capaz de afugentar esta turma animada que não
perde a oportunidade de reencontrar os amigos.
Segundo o diretor Júlio Cezar, responsável
por organizar este encontro, “essa reunião com
os aposentado é sempre muito divertida, além
do tradicional bingo que eles gostam muito, acho
que o mais importante é a troca de experiências
que eles fazem entre si e com a gente, pois temos
muito o que aprender com eles”, reforçou Júlio.
Falando em bingo, os sortudos deste mês

foram: Ataíde, Ivone, Dorival, Cícera,
José Arildo, Luis Martins, Elizabeth,
Beatriz, Philomena e Vera. Parabéns a
todos!
No mês de novembro o encontro
acontecerá no dia 20, na sede do
SINDSERV em Alvorada do Sul.
Confirme já sua participação, pelo
telefone: 3372-1257 e garanta sua
vaga.
Para ver mais fotos do que
aconteceu neste encontro, acesse
nosso Facebook: sindserv.londrina
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INFORMAÇÕES - (43) 9961-6288
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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;

O Sindicalizado poderá participar gratuitamente
em uma das três datas a seguir:
Dias 30/11/2014
		07/12/2014
Horário: 11h30 às 14h
		14/12/2014
Local: Rincão Sulino - CTG Londrina
Os convites deverão ser retirados na Sede
do Sindserv entre os dias 03/11 a 26/11.
(não serão vendidos / entregues
convites nos dias dos eventos)

R$ 30,00

a preço de custo

