Edição Dezembro 2014

Gestão SINDSERV para Todos comemora 10 anos
e quem ganha festa é o Servidor

Para repetir e engrandecer ainda mais a festa de final de ano do SINDSERV, os servidores neste ano tiveram três datas para
se deliciar ao lado de seus famíliares e amigos no tradicional churrasco de fogo de chão do CTG de Londrina. Nesta edição
acompanhe algumas fotos dos dois primeiros dias de festa. As demais fotos podem ser acessadas na nossa rede social.

SINDSERV leva Servidores aposentados para Salto Bandeirantes

SINDSERV
convoca
Servidores para
elaboração
da Pauta de
Reivindicação de
2015
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Estamos próximos do encerramento de mais
um ano e para comemorar os avanços obtidos
neste ano, realizamos não só dois dias de festa,
mas sim TRÊS dias para que o máximo possível
de servidores possam confraternizar conosco.
Em cada dia, mais de 1000 servidores e seus
convidados estiveram presentes, confirmando
que este evento tem sido um sucesso e
consolidando-se no calendário de festejos do
servidor.
É graças a você Servidor, que ao longo dos
últimos anos, Londrina continua caminhando
mesmo nas dificuldades que nos foram impostas.
É graças a confiança que vocês tem depositado
em nossa gestão “SINDSERV para Todos”, que
temos trabalhado arduamente para que os
erros do passado sejam corrigidos e que vocês
tenham cada vez mais condições de ter uma
vida digna, junto de sua família. Você, servidor,
você servidora, é a mola propulsora que mantem
esta gestão há 10, à frente do sindicato tendo o

Servidor como nosso maior Patrimônio.
Para este ano, os intensos diálogos com
a Administração nos renderam importantes
avanços, com a reposição da inflação para todos
os Servidores, recomposição para os AGP’s e
TGP’s, implementação dos 33% da hora atividade
entre outros benefícios como o retorno do Cartão
CooperCred e a devolução da Contribuição
sindical e para o próximo ano já está confirmado
o aumento real de 20% do Auxílio Alimentação.
Sem contar o grande número de Servidores
que, em 2014, foram beneficiados com a
Promoção por Conhecimento, e que participaram
dos nossos cursos de pós-graduação, do nosso
supletivo e que se formaram agora no mês de
dezembro.
Pois bem servidor, 2014 nos agraciou com
algumas conquistas, mas queremos que
2015 seja ainda melhor, onde os servidores
sejam valorizados, sejam respeitados como
profissionais e tenham condições de trabalhar
dignamente.

É nesta esperança que o Sindserv deseja
a vocês servidores e aos seus familiares um
Feliz Natal e um 2015 repleto de conquistas e
felicidade.

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

NOSSO TELEFONE:
(43) 3372-1257
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Semana Municipal da Transparência tem
participação do SINDSERV

N

o dia 1º de Dezembro,
teve início em Londrina
a 1ª Semana Municipal de
Transparência com um evento
de lançamento no auditório da
OAB-Londrina.
O
SINDSERV
foi
convidado em virtude da
importância política que tem
conquistado nos últimos anos,
principalmente ao denunciar
os esquemas de corrupção
da administração petista de
Nedson Micheletti.

O Presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, compôs
a mesa ao lado de outras
autoridades do jurídico e do
prefeito Alexandre Kireeff.
para a cerimônia de abertura
da semana.
“Combatemos
duramente
a corrupção em Londrina,
impedimos
licitações
fraudulentas de mais de 10
milhões,
denunciamos
o
desperdício de merenda escolar
e para iniciar um processo
de justiça para com os
servidores,
em
2010
conseguimos suspender
os descontos irregulares
dos dias parados através
do conhecido decreto 70.
Enquanto representante
da UGT no estado,
Auditório estava repleto de participantes

Urbaneja fez parte da mesa de abertura da 1ª Semana Municipal de Transparência

encabeçamos o “Painel Contra
a Corrupção”, chamando a
atenção da sociedade para o
caso dos Diários Fantasmas
da Assembléia Legislativa do

Paraná, ou seja, o combate
contra a corrupção tem que
ser contínuo e as pessoas não
podem ter medo de denunciar”,
finalizou Urbaneja.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina,
sediado na cidade de Londrina-PR, à Rua Bélgica, nº. 821, Jardim Igapó,
através de seu Diretor Presidente, com base no Artigo 60, combinado com
os artigos 61 a 66 do seu Estatuto, convoca todos os servidores(as) públicos
municipais de Londrina, para Assembléia Geral Extraordinária a se realizar em
sua sede, sito à Rua Bélgica, nº. 821, nesta cidade de Londrina-PR, no dia 17
de Dezembro de 2014, às 19 horas, em primeira convocação e às 19h30 em
segunda convocação, para discutir e deliberar a seguinte pauta: Elaboração
e Aprovação da Pauta de Reivindicações para o ano de 2015.
Londrina, 28 de novembro de 2014.
(a) Marcelo de Lima Urbaneja – Diretor Presidente – SINDSERV-LD
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SINDSERV participa de
homenagem aos aposentados de 2014
o último dia 3, os Servidores
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Diretora Regina Dirce destaca o início de uma nova fase na vida dos servidores
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Valdecir se aposentou depois
de 29 anos de dedicação à Acesf

aldecir Pereira da Silva,
iniciou sua carreira no serviço
público no ano de 1985, na época
ele estava desempregado e as
oportunidades eram escassas. Os
bicos que apareciam, mal davam
para sustentar sua esposa Sueli
Aparecida da Silva (já falecida) e
suas duas filhas.
Eis que um amigo apareceu
com
uma
proposta.
“Ele
tinha amizade com um dos
encarregados da Acesf e me disse
que se eu quisesse trabalhar
lá, eles iam contratar novos
funcionários (naquele tempo, não
era necessário concurso público).
Na hora, a ideia de trabalhar com
pessoas mortas não me agradou,
mas como precisava trabalhar
falei para esse meu amigo que
topava que ele podia marcar
um horário para eu fazer minha
ficha”, contou Valdecir.

O apoio familiar foi fundamental
para que este servidor confirmasse
sua decisão. “Minha esposa me deu
muito apoio para começar a trabalhar
na Acesf, conversávamos bastante e
ela foi um anjo para mim”, revelou o
servidor.
Ele começou a trabalhar em sua
nova função de motorista funerário
e com o tempo foi se afeiçoando a
sua nova atividade. Tanto que, três
meses após iniciar suas atividades,
dispensou a oportunidade de
trabalhar no setor administrativo
da prefeitura, vaga que almejava
antes mesmo de ter iniciado suas
atividades na Acesf.
Nestes tantos anos, histórias
são muitas, mas a que mais
chama atenção vem justamente do
profissionalismo e responsabilidade
que Valdecir demonstrou enquanto
servidor público. Era a Acesf que
fazia o recolhimento dos falecidos

em Londrina e encaminhava para
o Instituto Médico Legal – IML. “Eis
que em um feriado, uma família
chegou até a Acesf, comunicando
o falecimento de um familiar, todos
os tramites administrativos foram
feitos e fui até o local para buscar o
falecido. Fazia poucos meses que
tinha iniciado meu trabalho, e segui
todos os procedimentos indicados
antes do transporte, graças a isso
constatei que a pessoa não estava
morta, mas sim em uma espécie de
coma, uma vez que sua saúde
já estava bastante debilitada.
Comuniquei a família e foi ai
que chamaram a ambulância e
levaram para o HU. Foi graças
ao procedimento que realizei
que ele deu sinal de vida, e
evitei encaminhar uma pessoa
viva para o IML, meu supervisor
até me parabenizou por isso”,
contou Valdecir.

Foram 25 anos como motorista
funerário, mas por uma questão
de saúde teve que ser transferido
para o transporte administrativo.
“Se não fosse isso, teria ficado no
transporte funerário, pois não foi
a profissão que escolhi, mas sim
ela que me escolheu e fico muito
feliz por isso”.
A aposentadoria de Valdecir
saiu no dia 01 de novembro e
agora o servidor pode aproveitar
mais a vida.
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Para comemorar 10 anos da Gestão S
três dias de festa com c
J

á estão abertas as comemorações de final
de ano do Sindserv Londrina, os eventos
têm acontecido no CTG- Rincão Sulino e
já contou com mais de duas mil e duzentas
pessoas entre servidores e seus convidados.
O almoço oferecido é a famosa Costela
de Chão Gaúcha, acompanhada de diversas
saladas, arroz, mandioca, frango e lingüiça,
para quem fica até o final da festa também
pode se deliciar com uma maravilhosa sopa.
O primeiro dia de confraternização ocorreu
no dia 30 de Novembro e contou com a
participação de mais de mil convidados,
estiveram presentes também no evento
algumas autoridades como o Deputado Federal
Marcelo Belinati, os vereadores Tio Douglas,
Vilson Bitencourt e Elza Correia.
O Presidente do Sindserv Marcelo Urbaneja,
discursou rapidamente sobre a importância
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SINDSERV para Todos, o servidor teve
churrasco fogo de chão
de se confraternizar “Até nos momentos mais
difíceis fizemos nossas confraternizações, esse
ano não seria diferente, ainda mais por ser um
ano há ser comemorado, já que conseguimos
a devolução do dinheiro da greve de 2006 e o
aumento real de 20% no auxilio alimentação
para todos os servidores.”disse o presidente.
No dia sete de Dezembro, aconteceu o
segundo domingo de festa dos Servidores
de Londrina, que contou com a presença
de mais de mil e duzentas pessoas, o clima
era de alegria e muitos servidores puderam
reencontrar seus amigos e passar um dia muito
animado com a família.
E para encerrar as confraternizações deste
ano, ainda teremos mais um almoço, que
será realizado no dia 14 de Dezembro e que
promete fazer tanto sucesso como os outros
anteriores.
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Regional Norte da
UGT-PARANÁ realiza plenária
A

Plenária da Regional Norte da UGT-PARANÁ,
realizada em Londrina (PR), dia 19 de
novembro, elegeu a nova direção da regional e
deliberou diversas ações para 2015. Palestras e
debates foram acompanhados atentamente pelos
mais de 150 dirigentes de 50 sindicatos.
A palestra “Improbidade e corrupção no
serviço público: Atuação do movimento sindical
no controle social”, proferida pela promotora
de justiça do Ministério Público do Estado do
Paraná, Kele Cristiani Diogo Bahena, destacou o
trabalho do Sindicato dos Servidores Públicos de
São Jerônimo da Serra, cuja denúncia culminou no
afastamento do então prefeito Adir Leite(PSDB).
“Com as denúncias do sindicato, o Ministério
Público ficou atento às atividades criminosas do
prefeito daquela cidade, e assim conseguimos
desmantelar uma grande rede de corrupção que
vinha usurpando os cofres públicos”, destacou
a promotora, que dirige o Núcleo Regional de
Trabalho de Proteção ao Patrimônio Público do
Norte Pioneiro, com sede em Santo Antônio da
Platina (PR).
Por sua vez o professor de direito e advogado
do SINDSERV para assuntos previdenciários, Paul
Jurgen Kelter, falou sobre “Aposentadoria e Direitos

Sociais”. O professor Paul explicou as variações
nos valores das aposentadorias com a aplicação
da tabela do fator previdenciário. Na opinião do
especialista, foi imposto um cálculo sem a ampla
participação dos sindicatos, centrais sindicais,
universidades e a sociedade organizada. “E o que
é pior, no Brasil não há uma política eficiente de
inclusão de idosos, deficientes e jovens no mercado
de trabalho”, disse Paul Jungler.
Ao final da plenária, foi eleita a nova direção da
Regional Norte da UGT-PARANÁ para o próximo
triênio. O servidor público de Londrina, Éder
Pimenta, foi eleito o novo presidente da regional.
Ele assume o cargo até então ocupado pelo
presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja. “O

conceito de descentralização das decisões da
central, com a criação das diversas regionais,
mostrou o quanto a UGT avança na organização
dos trabalhadores paranaenses”, destacou
Marcelo Urbaneja.
O presidente eleito, Éder Pimenta, destacou
o trabalho que vem sendo realizado pela direção
estadual da UGT-PARANÁ e por Marcelo
Urbaneja. “Assumo hoje a difícil missão de dar
prosseguimento ao belo trabalho que o Marcelo
e a sua diretoria fizeram em nossa regional. Com
o apoio da UGT-PARANÁ e da UGT-NACIONAL,
temos a convicção de que fortaleceremos ainda
mais as ações sindicais de nossas entidades
filiadas”, disse Éder.

Nova diretoria da UGT-PR Regional Norte foi eleita por unanimidade
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SINDSERV leva Servidores Aposentados para
um dia especial em Salto Bandeirantes
O
encontro dos Servidores Aposentados deste mês foi muito
especial. O SINDSERV levou mais de 150 servidores
aposentados sindicalizados, para passar o dia no Hotel Fazenda
Salto Bandeirantes na cidade de Santa Fé - à 110Km de Londrina.
Durante o dia, os participantes puderam desenvolver várias
atividades como: passeios de charrete, caminhadas, bingo, dança.
Outros aproveitaram para passar horas relaxando nas belíssimas
piscinas do local.
O diretor do SINDSERV, Júlio Cezar disse que este passeio foi
o último do ano, mas para o ano que vem estão sendo planejadas
várias outras atividades. “Tivemos mais uma tarde com os
aposentados onde realizamos um amigo secreto para fechar o
ano com chave de ouro, e quanto aos passeios, sabemos que
eles são muito apreciados pelos servidores, por isso já estamos
pensando nos próximos roteiros para 2015”, finalizou Júlio.
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*

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

INFORMAÇÕES - (43) 9961-6288

* 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;

