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SINDSERV conquista para o Servidor 20% de
ganho real no AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Proposta do Sindicato é que o ganho real seja gradativo, ano a ano e que em 2017, recomposição do benefício
chegue aos 100% do que era praticado até o ano de 2014. As boas novas não param por ai...

SINDSERV-TOUR
divulga programação de viagens para 2015

VITÓRIA DA PERSEVERANÇA
90 Servidores em
parceria com o SINDSERV,
concluíram o ensino
médio e estão próximos
da Promoção por
Conhecimento
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Estamos em estado de alerta! O
funcionalismo público estadual neste início
de ano foi tomado de surpresa por medidas
partidas de um governo reeleito e que agora
tem pela frente quatro anos de governança.
O chamado “Pacotaço”, traz medidas como
o fim do quinquênio e anuênios; corte de
auxílio-transporte, suspensão do PDE, e o mais
grave, se apoderar do Fundo Previdenciário da
Paraná Previdência em R$ 8 bilhões.
É sempre assim, a má administração e a
corrupção são as raízes da falência do Estado
e quem fica incumbido de pagar as contas é
o trabalhador.
Os deputados e juízes já garantiram a sua
bolsa cheia que lhes permitirão atravessar
esse longo período de estiagem, enquanto
os demais servidores tem que aceitar as

medidas punitivas.
Quero chamar a atenção do Servidor
Público Municipal de Londrina, porque em
2004 vivemos uma situação semelhante a
esta, onde o prefeito do PT, apoiado pela
CUT e a direção sindical cutista, cortaram
direitos constitucionais e adquiridos pelos
Servidores Municipais. Não recebíamos
a inflação anual, e a promoção horizontal
que garantia um aumento real de 3%
ao ano nos foi roubada na calada da
noite, sem contar com o golpe do PCCS,
prometido e não cumprido e mais tarde
modificado, criando assim um plano de
carreira inatingível.
Só Deus pode nos garantir que estes
fatos não voltem a acontecer, mas você
pode fazer a sua parte, elegendo quem
realmente luta pelo Servidor e participando

das atividades organizadas pelo nosso
sindicato com o objetivo de garantir e
conquistar novos direitos.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
de Segunda à Sexta-feira das 8h às
17h30.
REDE SOCIAL:
Acompanhe o Sindserv através do
Facebook.com/sindserv.londrina

		
Expediente:

SindServ - Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina - Rua Bélgica, 821 - fone/fax (43) 3372 1257 - Site: www.sindserv.com.br - E-mail:

jornalismo@sindserv-ld.com.br - Produção e criação: MSanches Comunicação (43) 99571941 - Jornalista Responsável: Marcos Sanches Alves – MTB: 7197 - Impressão: Folha
de Londrina - Tiragem: 6.500 - Diretoria Executiva - Presidente: Marcelo Urbaneja - Secretário de Finanças e Administração: Leonildo Guergolet - Secretária Geral: Pilar Nadir
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e Condições de Trabalho: Edson Pedroso - Secretária de Comunicação: Regina Dirce Fanti Silva - Secretário de Assuntos Jurídicos: Fábio Vinícius Molim
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Na primeira reunião do ano, servidores tem anúncio de reposição de 7,12%
e compromisso de que a devolução do dinheiro da greve será em março

A

primeira reunião entre SINDSERV e
Administração para tratar da Pauta de
Reivindicações da categoria em 2015, rendeu
uma boa nova para os servidores, o anúncio
da reposição da inflação em 7,1256% para
todos os Servidores, incluindo os aposentados
já no próximo mês.
Segundo o presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, a reposição anual da
Inflação só aconteceu porque "temos um
sindicato forte em sintonia com o servidor,
que já mostrou sua força e a capacidade de
lutar. A inflação que é um direito básico do
servidor, foi cerceado durante oito anos da
administração do PT em nossa cidade e da
gestão cutista, na época em nosso sindicato,
por isso, a importância de mantermos nossa
força”, comentou Urbaneja.
A questão da Devolução do Dinheiro da
Greve de 2006, também entrou na pauta, e
o prefeito explicou que todos os esforços
estão sendo feitos para que os cálculos sejam
concluídos e que a devolução parcelada
tenha início no mês de março. “Os diretores
do SINDSERV, tem realizado reuniões com a

Administração para chegar a uma solução que
contemple todos os servidores que bravamente
participaram daquele movimento grevista
contra a injustiça. Hoje temos servidores já
aposentados e até falecidos, e que também
serão contemplados pela devolução. E o mais
importante foi que mostramos que estávamos
certos e vencemos mais esta batalha”,
apontou Urbaneja.

Os outros itens da pauta de reivindicações
também
foram
discutidos,
mas
a
Administração pediu mais prazo para analisar
os números, principalmente para que se tenha
o demonstrativo do primeiro trimestre, uma
vez que a correção na planta de valores não
foi aprovada e a atual situação econômica do
país trouxe um quadro diferente do que está
acostumado.
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Servidores começam o ano
com ganho real de 20% no Auxílio Alimentação

O

Servidor

iniciou

2015

com

uma

e várias das atrocidades cometidas contra

em vias de acontecer. Em função disso, o

novidade, a recomposição de 20% no

os Servidores já foram corrigidas ou estão

SINDSERV tem todo o respaldo para levantar

auxílio alimentação de toda a

novas bandeiras como esta que

categoria.

resultou nos 20% de ganho real

Esse aumento só foi possível
graças ao árduo trabalho da
gestão SINDSERV para Todos

no auxílio alimentação”, revelou
Urbaneja.
Ele revela que esta bandeira

na figura do presidente Marcelo

ainda

Urbaneja, que abraçou esta

“Esses são apenas 20% de um

causa e insistente manteve o

reajuste, e lutamos para atingir

diálogo com a Administração

os 100%, como faremos isso?

para que houvesse uma correção

Este ano foram 20%, no próximo

dos valores tão defasados.

ano lutaremos para que sejam

“Nos últimos anos, temos
trabalhado

corrigir

está

completa.

mais 20% e confiamos que

as

dentro de mais quatro anos,

durante

todos os servidores públicos

a administração petista e o

municipais gozem de 100% de

antigo sindicato da CUT. Hoje

recomposição neste item que

nossa situação é bem melhor,

faz a diferença na vida de todos”,

tivemos avanços significativos

esclareceu Urbaneja.

injustiças

para

não

cometidas
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14 irregularidades no
processo de licitação!

E essa bomba vai estourar
no colo de quem?
No mês de fevereiro, foi noticiado
mais uma irregularidade em
contrato envolvendo terceirizadas.
O caso em questão faz referência
a empresa que fornece alimentação
para a Maternidade Municipal Lucilla
Ballalai e nos centros de Atenção
Psicossocial (Caps) de Londrina.
A
Controladoria-Geral
do
Município, a pedido do prefeito,
nos últimos meses realizou uma
auditoria e encontrou 14 pontos
irregulares no contrato o que levou o
Observatório de Gestão a requerer
que o Município o rompa o contrato
com a referida empresa.

Não é de hoje que o
SINDSERV se posiciona contra as
terceirizações, por considerá-las a
porta de entrada para a corrupção
e prejuízo à população. Mas, além
disso, quando irregularidades como
estas vem à tona, é no colo de quem
que a bomba estoura?
Somente nos últimos dois anos,
15 servidores foram exonerados e
mais de 20 receberam outros tipos
de punições por terem feito o que os
seus “chefes mandaram”, mesmo
sabendo que aquilo era errado.
E mais uma vez alertamos: O
Servidor não é obrigado a fazer

nada daquilo que vá contra a lei
ou esteja fora dos deveres de
sua função! E para se precaver e
manter sua integridade, exija que
todas as determinação que lhe forem

solicitadas estejam no papel e
assinadas, pois é esse documento
oficial que lhe garantirá uma defesa
caso haja erro no processo que possa
desencadear problemas futuros.

56
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Servidores concluíram
e médio após muita ded
Mais uma realização da ges
N

o dia 10 de dezembro, o SINDSERV viveu um
momento de muita emoção ao poder concretizar
o sonho de 90 servidores, a entrega dos diplomas de
conclusão dos ensinos fundamental e médio.
Essa realização teve início em meados do mês
de abril de 2014, quando 95 servidores confiaram
na proposta de um curso supletivo oferecido pelo
sindicato em parceria com uma escola responsável e
reconhecida pelo MEC, o Curso Patriota.

Ao longo do ano, eles se dedicaram e se
esforçaram para melhorar seus conhecimentos
e galgar um futuro melhor, pois com a pontuação
atingida com o supletivo (80 pontos), os servidores
terão pontos necessários para dar entrada em sua
Promoção por Conhecimento que lhes concede 10%
de aumento real nos salários.
O presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja,
lembrou que a conclusão deste curso é a correção de
uma injustiça contra o servidor. “É uma grande honra
para toda a diretoria do SINDSERV a realização
deste evento, temos aqui 90 servidores que tiveram
a oportunidade de retomar seus estudos e hoje
recebem das mãos dos diretores, seus certificados.
O compromisso maior assumido por nossa gestão
é para com o servidor, e essa oportunidade onde
se
empenharam
e
conquistaram
ninguém
irá tirar de vocês”, disse
Urbaneja.
Ele lembrou ainda que
a partir daquele
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ensino fundamental
ação e determinação
o SINDSERV para Todos!
momento, os formandos assumiram o compromisso
de incentivar seus companheiros a concluírem seus
estudos. “Aquele que for dado mais será cobrado, digo
isso porque você formandos, devem voltar aos seus
locais de trabalho e incentivar seus companheiros
dizendo, nós conseguimos, nós nos ajudamos e
nós conquistamos. Vocês devem sair daqui com
este compromisso de ajudar seus amigos a também
conquistar o que vocês conquistaram. Esse é o
compromisso que renovo aqui com toda a diretoria do
sindicato, sempre estamos pensando em formas onde
os Servidores possam buscar seu desenvolvimento
pessoal e profissional”, ressaltou Urbaneja.
Segundo o diretor do SINDSERV, Julio Cézar,
"o projeto educação e formação da Gestão
SINDSERV para Todos tem como objetivo realizar
sonhos interrompidos por outra necessidade, muitos
Servidores públicos municipais tiveram que optar pelo
trabalho muito cedo. Hoje isso não é mais uma falta de
oportunidade, pois a diretoria de Educação, composta
neste projeto por Regina Dirce, Edson Pedroso e
Julinho, apostamos no sucesso da qualificação e
formação dos servidores", concluiu Julinho.
Além destes 90 servidores que concluíram o ensino
médio,
o
SINDSERV
em parceria com outras
instituições de ensino
propiciou que mais de 800
servidores
concluíssem
uma Pós-Graduação.
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Curso de Pós Graduação do SINDSERV
de 2015 já é um sucesso.

omeçou no mês de Fevereiro
os cursos de pós - graduação
no SINDSERV. A parceria entre
SINDSERV e NSE promete repetir
o sucesso dos anos anteriores. “Já
são oito anos de parceria com o NSE
e todos os anos temos avançado e
aumentado o número de alunos”,
disse o presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja.
Neste ano, foram oferecidos
aos
sindicalizados
e
seus
dependentes cinco cursos de pós
graduação: Educação Especial,
Neuropsicopedagogia,
Gestão
Pública com habilitação em gestão
de pessoas, Gestão Pública com

habilitação em políticas públicas;
Saúde Coletiva e Saúde da Família.
Urbaneja se sente realizado
ao final de cada ano letivo “Poder
participar desse avanço do servidor
e seus familiares é muito gratificante,
nunca se perde ao estudar. E devido
a conquista do PCCS Simplificado, os
servidores que concluem os cursos
acabam adquirindo a pontuação
necessária para a Promoção por
Conhecimento e a um aumento real
de 10% no salário”.
Para aqueles que têm vontade,
mas não fizeram sua inscrição, é
possível ainda se inscrever, basta ir
até a sede do SINDSERV.

Parcelas a partir de R$ 744,66

Parcelas a partir de R$ 480,36
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“SINDSERV-TOUR” divulga
calendário de viagens para 2015
A

s viagens organizadas pelo SINDSERV
em 2014 foram um verdadeiro sucesso,
infelizmente teve servidor que ficou em fila
de espera para poder ir em um ou outro dos
nossos tours.
Por isso neste ano o sindicato já está se
organizando para novos passeios e, como
o planejamento é imprescindível para o
sucesso de qualquer coisa que fazemos,
vamos divulgar a agenda SINDSERVTOURS de 2015, para que os interessados
possam escolher seu passeio preferido e já
ir fazendo uma poupança para os presentes
daqueles que ficarão por aqui.
Os interessados em alguma das viagens
a seguir, podem entrar em contato com o
SINDSERV (43) 3372-1257 e pré-agendar
sua reserva. Lembrando que servidores
filiados e seus dependentes tem preferência
nas reservas e valores diferenciados.

Programação:

MÊS - JULHO
PERÍODO – 04/07 á 12/07/15
VIAGEM COM DESTINO – MONTEVÍDEU / BUENOS AIRES /
GRAMADO (Hotel Palmas).
MÊS – SETEMBRO
PERÍODO – 04 á 07/09/15
VIAGEM COM DESTINO – BONITO (MT)
MÊS – OUTUBRO
PERÍODO - 09 á 13/10/15
VIAGEM COM DESTINO PALMAS HOTEL SPA / PRAIA
MÊS - NOVEMBRO
PERÍODO – 30 á 02/11/15
VIAGEM COM DESTINO FOZ IGUAÇU / PARAGUAI / FEIRINHA
DA ARGENTINA / JANTAR COM SHOW “VOLTA AO MUNDO”

Curso de
Informática Virtual
Essa incrível parceria tem sido um Em quatro anos de parceria, mais de aluno tem a oportunidade de aprender
sucesso entre os servidores. Esta é a 450 servidores concluíram o curso e a lidar com a Tecnologia da Informação
quinta vez que o SINDSERV oferece acumularam

32

pontos

para

serem e Comunicação. Os participantes terão

este curso e consolida a parceria entre utilizados na Promoção por Conhecimento, acesso a dois cursos: Informática Básica
a Universidade Estadual de Londrina - que só foi possível graças a aprovação do – Aluno Monitor com 100h – Pilares da
UEL e a maior empresa de software do PCCS Simplificado em 2011.
mundo, a Microsoft.

Educação digital com 60h, disponibilizados

O curso é realizado à distancia e o 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 03/03/15 – 19h30 no Sindserv.
Público Alvo:
Servidores municipais e seus familiares.
Investimento:
Sindicalizados: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
Não Sindicalizados: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
Os valores podem se divididos em 2 (duas) vezes = entrada + 1 parcela (30 dias) – DENTRO DA MARGEM CONSIGNADA
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Quer concorrer a um Televisor de 32"?

Monte o quebra cabeça e responda a pergunta:
Qual é o sindicato que luta por todos os servidores públicos municipais de Londrina?
O sorteio será realizado no dia 27 de junho.
Por mês, duas peças estarão espalhadas nas páginas do Jornal do SINDSERV. Complete a figura,
preencha o canhoto respondendo a pergunta e deposite na urna na sede do SINDSERV.

COLE AS PEÇAS AQUI E
COMPLETE A FIGURA

Nome: ______________________________________________________
Matrícula: ___________________ Local de Trab: ____________________
Telefone: _________________ e-mail: _____________________________
Qual é o sindicato que luta por todos os servidores públicos municipais de
Londrina?
( ) SINDSERV Londrina
( ) Sindicato Patronal ( ) Sindicato Rural
REGULAMENTO DO SORTEIO DISPOSIÇÃO PRELIMINAR: O presente regulamento estabelece as normas
para o sorteio de um televisor de 32”.
DATAS DOS SORTEIOS: A data do sorteio será realizada dia 27 de Junho de 2015 ás 12:00, na sede do
SINDSERV Londrina, rua: Bélgica 821.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO SORTEIO
a) Poderá participar do sorteio todos os servidores públicos de Londrina sindicalizados.
b) Deverá os participantes cumprir as seguintes exigências: Colar as peças do quebra cabeça no desenho fornecido no jornal de fevereiro e deixá-lo completo, responder a pergunta Qual o sindicato que
luta por toda a categoria. E preencher seus dados como nome, telefone e local de trabalho.
Manifestar concordância com os termos deste regulamento, através da simples participação na promoção. Esta promoção inicia com a tiragem do jornal no mês de fevereiro de 2015.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO
O participante deverá trazer a folha do jornal com o desenho do quebra cabeça devidamente preenchido e depositar na urna, localizada na sede do SINDSERV Londrina, até o dia 12 de junho ás 16:00.
APURAÇÃO DOS CONTEMPLADOS: A apuração do contemplado será realizada de forma pública no
dia 12 de Junho de 2015, quando será, por dois presentes ao evento, não participantes do sorteio,
aberta a urna, misturados devidamente os cupons e sorteado um deles, preferentemente por uma
criança, a qual sacará um dos cupons e o entregará aos dois participantes da apuração. Para garantir
a segurança e lisura do processo, serão os demais cupons, não sorteados, catalogados e disponibilizados aos participantes. O resultado do sorteio será divulgado ao vivo no evento acima mencionado.
ENTREGA DO PRÊMIO: A entrega do prêmio ao sorteado, será feita no endereço do Sindserv Londrina
em data a ser estipulada entre a mesma e o sorteado, e dentro de 30 (trinta) dias da data do sorteio.
Não será entregue o prêmio em outro local sob qualquer hipótese.
DISPOSIÇÕES FINAIS: As situações relativas ao sorteio não previstas no presente regulamento serão resolvidas Por uma comissão de profissionais previamente selecionadas pela promotora.

As atividades estão prestes a recomeçar!
CALENDÁRIO ANUAL DOS ENCONTROS DOS APOSENTADOS
VENHA PARTICIPAR NAS QUINTAS-FEIRAS DE 2015 às 13h30

MARÇO ABRIL

MAIO JUNHO

05 30 28 25
JULHO

AGO

SET

OUT

30 27 24 22
NOV

DEZ

19 03
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SAMU ganhará novas Ambulâncias

esde 2012 o Sindserv tem feito denúncias junto
à administração dos problemas que ocorrem
no SAMU(Serviço de Atendimento Municipal
de Urgência), falta de equipamentos, poucos
uniformes e ambulâncias sucateadas são alguns
dos problemas denunciados “Temos acompanhado
de perto tudo que acontece no SAMU, e cobrando
da gestão incisivamente” disse o diretor do Sindserv
Marco Modesto.
A infra-estrutura dos servidores que prestam o
atendimento nessa área é muito precária. A começar
pelo número de cadeiras que é inferior ao número de
funcionários, e que acabam fazendo revezamento
para saber quem é que vai sentar e quem vai atender
em pé.
O termo “vaquinha” também é muito usado,
por exemplo, para arrumar o ar condicionado, pois
a sala não tem janelas, para se ter head-set (fone
de ouvido com microfone) e até para comprar uma
tampa de privada foi necessário fazer vaquinhas.
E de todos os problemas, o maior, e o que
mais impacta, não só quem trabalha no serviço
de atendimento, mas principalmente a população
é o número ínfimo de ambulâncias. Londrina hoje
trabalha com 4 ambulâncias básicas, 2 TEC e 2
avançadas, para atender cerca de 400 chamados
por dia. No dia em que essa matéria foi feita, duas

ambulâncias estavam em manutenção.
A questão principal para o diretor do Sindserv
Fábio Molin é a morosidade do processo de licitação
“Quando fizemos a denúncia, uma das principais
questões eram os uniformes dos servidores que
prestam o socorro, e a manutenção das ambulâncias,
após dois anos, é que o funcionário irá receber o
uniforme correto e a compra das ambulâncias que já
estão sucateadas foi feita” finalizou o diretor.
De acordo com um médico do SAMU que preferiu
não se identificar a espera pelo atendimento é tão
grande que faz com que a família da pessoa que
precisa de ajuda busque outros meios de socorro. “Já
tivemos dias, de ter em torno de 4 horas de espera
para um atendimento, o problema é que mesmo não
sendo risco de morte, pessoas podem estar sentido
dores agudas”, informou um servidor que não quis
se identificar.
Em conversa por telefone, o Diretor de Urgência
e Emergência Eduardo Cristofoli, afirmou que a
administração tem estudado meios mais rápidos
de sanar os problemas de infra-estrutura no setor
de atendimento do SAMU, “Estamos fazendo
uma avaliação do processo Licitatório para
questão de compra de materiais e manutenção de
aparelhos, e verificando a possibilidade de fazer um
remanejamento de material ou a disponibilização do

estoque”.
O Diretor Modesto ainda afirma que falta capacitar
o servidor “Não adianta só melhorar a estrutura,
tem que qualificar o servidor, a administração tem
que fornecer cursos de capacitação, para que o
servidor se sinta ainda mais preparado para atender
a população” disse Modesto.
Cristofoli também informou que o Município
contará com mais sete viaturas nos próximos
90 dias. “O Município disponibilizou através de
recursos próprios, a compra de 3 ambulâncias para
os próximos noventa dias, além disso o Estado
disponibilizará mais 4 viaturas para a cidade, então,
nesse prazo, quase iremos dobrar o número de
veículos que possuímos”.

NÚCLEO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

Conhecer é Poder

PÓS GRADUAÇÃO PRESENCIAL

SERVIDOR SINDSERV
Aproveite agora para fazer sua Pós Graduação Presencial
preparada especialmente pra você e ganhe 10%
de aumento real em 2016.

PREÇOS ESPECIAIS PARA
SERVIDORES E DEPENDENTES
Orientação de Monografia e Taxa de Matrícula R$ 80,00

Educação Especial 16 x R$ 151,00
Neuropsicopedagogia 16 x R$ 151,00
Saúde Pública, Coletiva e da Família 16 x R$ 151,00

MBA Políticas Públicas:
Gestão de Políticas Públicas

Rua Bélgica 821, 3372-1257
Informações e Inscrições no SINDSERV

Valores válidos para o primeiro semestre de 2015

MBA Políticas Públicas: Gestão de Pessoas

