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Muita diversão no
primeiro encontro
dos Servidores
Aposentados de 2015

Comissão Permanente
do PCCS, entregou
para o Prefeito balanço
das atividades do ano

Marcelo Urbaneja dá as boas vindas aos
representantes dos locais de trabalho
nas primeiras OLT´s de 2015. Na
conversa o presidente do sindicato
informou aos servidores, sobre os
atuais acontecimentos políticos, as
lutas sindicais e traçou um paralelo
com o que aconteceu em Londrina
entre os anos de 2000 e 2008.
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
O Governo Federal do PT após a vitória
das eleições de 2014, sem disfarces, pôs
em prática um pacote de medidas contra
todos os trabalhadores do Brasil como,
a não correção na tabela do imposto de
renda, aumento da gasolina, corte nos
direitos trabalhistas, (seguro desemprego
e pensões), aumento do financiamento
da casa própria, corte de recursos para a
educação (FIES), energia elétrica entre
outras medidas.
Do outro lado da moeda, o Governo
Estadual do PSDB, após a eleição, não
fez diferente do governo petista, ou seja,
os dois governos são os lados opostos da
mesma moeda. Podemos concluir que, se
o PSDB tivesse ganho as eleições nacionais
e o PT às eleições estaduais, as medidas
contra todos os trabalhadores seriam as
mesmas.
Fica a pergunta: Quem defende os

trabalhadores?
Podemos dizer sem sombra de dúvidas
que é o sindicato! Mas são todos os
sindicatos?
A resposta é, NÃO! A nível nacional,
os sindicatos cutistas se calam, mas a
nível estadual, lutam contra o governo
da oposição. Fica claro com os recentes
acontecimentos neste início de ano, que os
sindicatos da CUT são sindicatos político
partidários.
Nós, sentimos na pele quando o governo
petista de Nedson Micheletti não pagou
a inflação anual (direito constitucional),
cortou direitos conquistados (promoção
horizontal) e criou um PCCS inatingível.
Tudo isso com o aval e o silêncio
consentido do sindicato cutista da época.
Portanto, amigo servidor, amiga
servidora, não basta ter um sindicato, é
preciso saber escolher quem realmente
está ao lado do servidor. As conquistas

da gestão SINDSERV para Todos, falam
por si!

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV
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Comissão Permanente
do PCCS se reune com o Prefeito
Geral, um projeto com
sugestões de alteração
dos PCCS (Geral e do
Magistério), que visa
a modernização da
lei, buscando melhor
aplicabilidade,
uma
proposta de alteração
das funções de Agentes
de Gestão, buscando
solucionar a questão
dos cargos transitórios,
uma proposta (quase
concluída) com alterações nos cargos de
técnicos de gestão pública, visando adaptar
as funções às exigências dos órgãos de
classe e os estudos para a alteração da tabela
salarial, reduzindo de 128 para 64 níveis.
Todas as propostas foram encaminhadas à
Secretaria de Governo, a quem incumbe a
análise de viabilidade e o encaminhamento
à decisão final da Administração Municipal.

O Prefeito Alexandre Kireeff elogiou
os trabalhos, destacando a importância
de
estar
sempre
amparado
por
informações técnicas sobre os impactos,
os desdobramentos e as consequências
na tomada de decisões que afetem a vida
funcional dos servidores e se comprometeu
a nomear a nova Comissão o mais breve
possível.

EXPRESSO CAIXA AQUI - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO P/ SERVIDORES MUNICIPAIS
(Podemos colher sua assinatura no seu local de trabalho)

E-mail: expressocaixaaqui@hotmail.com - Telefones: 3344-8022 - 8499-1758(Oi) - 9687-2738(Tim)
Av.Duque de Caxias, 670 em frente a Prefeitura, atrás do CREA
VALORES R$:
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00

24x
260,63
521,27
781,91
1.042,55

36x
190,43
380,87
571,30
761,74

48x
155,86
311,71
467,57
623,43

60x
135,58
271,16
406,75
542,33

96x
106,91
213,83
320,75
427,67

120x
100,08
200,17
300,26
400,34

 ﺎOs valores acima podem variar de acordo com o dia da contratação .
**Taxa de juros: 1,63%a.m p/ contratos até 96 meses e 1,67 contratos até 120 meses, para quem recebe
pela Caixa. Data de referênci01/04 /2015 . (taxas poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio)

Parcelas a partir de R$ 744,66
com conta salario na caixa

Parcelas a partir de R$ 437,75
com conta salario na caixa

Gestão SINDSERV para Todos

Comissão permanente do PCCS se
reuniu na tarde do dia 19 de março
com o Prefeito Alexandre Kireeff, com o
Secretário de Governo, Paulo Arcoverde,
e com a Secretária de Recursos Humanos,
Katia Gomes. O objetivo foi apresentar
um balanço dos trabalhos realizados pela
comissão e solicitar que a nova comissão
seja nomeada.
De acordo com a legislação, metade
dos membros da comissão devem ser
substituídos. Além de servidores dos setores
de recursos humanos da Prefeitura, a
Comissão também conta com a participação
de servidores indicados pelo SINDSERV.
Durante o ano de 2014 os membros
da Comissão fizeram a análise de várias
solicitações e requerimentos, além de
elaborar propostas de melhoria do PCCS.
Dentre as propostas encaminhadas, poderão
ser destacadas: a proposta de inclusão dos
servidores da Guarda Municipal no PCCS

zeramento da inflação integral dos aposentados

A
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Primeiras OLT’s de 2015
abordam política e previdência do Servidor
N

os meses de março e abril, foram realizadas
as primeiras reuniões com os representantes
dos locais de trabalho as chamadas OLT’s. A
primeira a acontecer foi a dos servidores da
educação, no dia 06 de março.
Nela o presidente do SINDSERV, Marcelo
Urbaneja, fez uma fala explicando a atual situação
econômica do país, explicou os rumos que o
sindicato irá tomar este ano em relação aos avanços
para a categoria e citou a greve dos professores
da rede estadual de ensino fazendo uma ponte
histórica entre o momento que eles viviam e o que
vivemos em 2006.
No dia 25 de março, os servidores municipais
da Saúde e da Administração de Londrina,
participaram de sua OLT, que teve a presença
do superintendente da CAAPSML, Denilson

Novaes, que apresentou o Relatório da CAAPSML
Previdência. Durante sua fala, Novaes esclareceu
a situação do fundo de previdência do servidor e
os planos que a entidade tem para melhorar a
instituição nos próximos anos. “A entidade tem um
caixa no plano de saúde, que nunca foi mexido,
com ele será possível a reforma do prédio e a
melhora nos serviços que são prestados, o problema
é a burocracia na licitação destes serviços”, explicou
Novaes.
No dia 8 de abril, foi a vez dos diretores
das escolas e CMEIs, que juntamente com
diretores do SINDSERV, estiveram reunidos
para esclarecimentos com o superintendente
da CAAPSML, que mais uma vez se dispôs a
explicar sobre a situação financeira previdenciária
do município e do plano de saúde, da referida
autarquia. O advogado previdenciário do
SINDSERV, Paul Jungler, completou o encontro,
esclarecendo dúvidas e questionamentos sobre
aposentadorias.
Marcelo Urbaneja, considera estes encontros
de extrema importância para a categoria,
principalmente quando aborda assuntos tão
importantes para os servidores. “Toda a
diretoria do SINDSERV está empenhada em
visitar constantemente as bases, estando perto
dos servidores, mas é nas OLT’s que temos a

Diretores do SINDSERV se reunem
com Secretário de Saúde para
melhorias nas condições de trabalho

O

s diretores do SINDSERV, Fábio Molin
e Pilar Soldório, estiveram reunidos com
o secretário municipal de saúde Mohamed El
Kadri, para tratar de assuntos que envolvem os
servidores da saúde.
Na pauta, ações que possibilitem melhores

condições de trabalhos para a categoria,
solução definitiva para o transporte para a
zona rural, pagamento de incentivo do PSF a
todos os profissionais que atuam na USF entre
outros assuntos.
Foi solicitada novamente ao secretário
Mohamed, uma solução que seja
definitiva para a UBS Central, unidade
que se encontra em situação precária
de estrutura física, o que dificulta um
atendimento de qualidade pelo servidor
à população atendida, e submete os
servidores ao trabalho sem condições
mínimas para desempenharem suas
funções.
O secretário informou que a
Secretaria está em busca do terreno
para viabilizar a construção da nova
unidade.

oportunidade de abordar assuntos específicos
de suma importância para a categoria e são estes
representantes que são os responsáveis de levar
estes assuntos de volta para seus companheiros.
Temos tido uma participação muito boa, mas
ainda faltam representantes de alguns Locais de
Trabalho”, ponderou Urbaneja.

Projeto Reforma
PAI/Centrolab

A

diretora Pilar Soldório participou da
reunião para definição do projeto de
reforma PAI/Centrolab.
A reunião contou com a presença
de servidores dos locais que puderam
opinar sobre o projeto. O que na visão
da diretora é de extrema importância
ouvir o servidor que atua nos locais onde
trabalham, porque é ele quem melhor
conhece as facilidades/dificuldades para
desempenhar o trabalho no dia a dia.
Membro o Conselho Municipal de
Saúde, Pilar tem acompanhado de perto
os projetos e ressalta que tal ação é para
evitar a prática que ocorria no passado
onde as equipes de saúde do município,
recebiam o projeto pronto e aprovado o
que inviabilizava alterações posteriores.

www.sindserv-ld.com.br
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SINDSERV inicia novos
cursos para atender área técnica
N

supletivo que formou mais de
90 servidores no ensino médio e
o único curso que dispúnhamos
para a parte ‘técnica’ é o de
informática, que já beneficiou
mais de 800 servidores, mas a
cobrança por mais alternativas
na parte técnica era muito
grande, por isso fomos atrás
de um parceiro que pudesse

oferecer cursos com qualidade
e que trouxessem vantagens aos
servidores”, explicou Julinho.
A expectativa é que, com o
decorrer dos próximos cursos
mais servidores se inscrevam
e possam participar de mais
uma oportunidade que a gestão
SINDSERV para Todos está
disponibilizando.

Gestão SINDSERV para Todos

procurado cada vez mais trazer
oportunidades para que vocês
utilizem em suas carreiras e nas
suas vidas", disse Pedrozo.
Ao todo, 37 servidores se
inscreveram em uma das turmas
de Formação para Agentes de
Gestão Pública e Educação
Ambiental, que terão cada
uma, carga horária de 100h que
contarão para a promoção por
conhecimento.
Segundo o diretor do
SINDSERV Julio Cezar, esta
era uma lacuna nos cursos
que o sindicato oferecia
aos seus sindicalizados. “O
empenho pela educação é uma
marca do nosso sindicato, já
oferecemos diversos cursos de
pós-graduação que atende os
servidores de nível superior.
Tivemos a felicidade de realizar
no ano passado, um curso

GRATIFICAÇÃO DO MAGISTÉRIO

o dia 23 de março o
SINDSERV deu mais
um passo na sua luta para
proporcionar oportunidades para
que os servidores possam evoluir
em suas carreiras. Tiveram início
as aulas dos cursos Técnicos do
SINDSERV em parceria com a
instituição Colmeia.
Para celebrar esta nova
parceria, foi realizada uma Aula
inaugural com o professor ms.
Ivo José Triches que falou sobre:
As relações interpessoais à luz da
Filosofia Clínica.
O diretor do SINDSERV,
Edson Pedrozo, fez a abertura
do curso e falou aos presentes, da
satisfação que o sindicato tem, ao
ver o empenho dos servidores nos
cursos que a gestão SINDSERV
para Todos tem oferecido. "É
graças ao retorno que vocês tem
nos dados, que a nossa gestão tem
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Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?

A

s duas denominações políticas que
nasceram com a filosofia de “defesa
do trabalhador”, CUT (Central Única
dos Trabalhadores) e PT (Partido dos
Trabalhadores), rasgaram de vez suas cartilhas
e partiram para defesa dos interesses próprios,
afundando o país cada vez mais na lama. Por
isso não nos importa quem veio primeiro, pois
o importante é que na prática o trabalhador é
sempre chutado para escanteio.
Em Londrina, tivemos a dolorosa
experiência de sermos administrados pelo
Partido dos Trabalhadores ao mesmo tempo
em que, tínhamos um sindicato rendido por
uma gestão Cutista. Isso resultou no quê? Os
Direitos Trabalhistas dos servidores foram
jogados no lixo, o que ocasionou no retrocesso
de importantes conquistas como a perda de
3% ao ano para os professores e 2% ao ano
para os demais servidores dentro da promoção
horizontal, ao inatingível PCCS, entre outros.
Medidas punitivas foram impostas e nem o

direito constitucional ao reajuste da inflação foi
respeitado. Amargamos por oito anos com isso.
No nosso Estado, os professores tiveram
que fazer um levante para que a CUT tomasse
providencias e conclamasse a categoria para sair
às ruas, assim como fizemos em 2006. Para dar
início a greve que ocorreu antes que o novo ano
letivo se iniciasse. Os problemas com a educação
no Estado já vinham acontecendo há tempos, mas
nada foi feito e quase que o Fundo de Pensão
dos Professores, foi abocanhado pelo desastroso
governo do PSDB que mostra pertencer a mesma
moeda dessa política suja que vivemos.
Já no âmbito nacional, os escândalos estão
cada vez piores, a cada dia, novas denúncias vem
à tona, demonstrando o envolvimento de líderes
da cúpula petista envolvidos em esquemas
de corrupção. A rejeição do atual governo
chegou aos seus 76%, fruto dos aumentos
expressivos de impostos, desemprego crescente,
enfraquecimento da indústria, entre outros, que
todos já devem estar cansados de vivenciar.

Retirada
de
direitos
(desemprego
e
enfraquecimento
industrial),
estão
extremamente ligados aos interesses do
trabalhador, quem deveria lutar por eles? As
entidades sindicais que os representam! E onde
estava a CUT no dia 13 de março? Distribuindo
pão com mortadela para grupos ligados ao PT,
para participarem de passeatas em favor do
atual governo.
A gestão SINDSERV para todos, tem
trabalhado nos últimos 10 anos, para corrigir os
erros grotescos que foram cometidos enquanto
o PT e a CUT estavam à frente dos nossos
direitos. Não abraçamos bandeiras político
partidária, justamente porque nosso principal
objetivo é garantir ao servidor que seus direitos
sejam respeitados, por isso, devemos estar
sempre atentos, unidos e preparados para
a batalha, pois essa garantia dos direitos só
é possível através de um sindicato forte que
defenda única e exclusivamente a bandeira do
trabalhador e não de partidos A ou B.

www.sindserv-ld.com.br

Em Ibiporã a
história se repete

desvio de função, neste caso, pode ter
como consequência duas situações: a)
o servidor ficará impedido de participar
das promoções em virtude do desvio de
função; b) a chefia do servidor atestará um
documento falso, afirmando de maneira
incorreta que o servidor está em pleno
exercício de suas funções.
Em qualquer dessas situações o prejuízo
sempre é do servidor, seja ele chefia ou
subordinado. Em muitas das situações o
prejuízo é dos dois. Apesar das intenções
serem boas e todos acreditarem estar
prestando um serviço para a Administração
Municipal, quem arcará com as
consequências desses atos será sempre o
servidor.
Em situações de discussões judiciais,
processos administrativos, denúncias
a respeito de contratos firmados pelo
município, procedimentos investigativos
abertos pela Controladoria e qualquer outra
situação de responsabilização, ao invés de
agradecer, a Administração Municipal,
para não ser condenada em juízo, utilizará
de toda a legislação e toda documentação
disponível contra o servidor e sua chefia.
Então servidor, fique atento. A Prefeitura
de Londrina tem uma Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e
mecanismos para solucionar os problemas
relacionados a falta de pessoal. Não é
necessário que o servidor ou as chefias se
prejudiquem para resolver os problemas
da Administração. Verifique no PCCS
quais são as suas atribuições e não se
sujeite a exercer atividades que não lhe
compete. O prejuízo será só seu.

* REGULAMENTO NA EDIÇÃO DE FEVEREIRO/MARÇO E NO SITE DO SINDSERV
** NA EDIÇÃO PASSADA, AS PEÇAS ESTAVAM NAS PÁGINAS 2 E 10.

Gestão SINDSERV para Todos

N

SINDSERV, na qualidade de
representante do servidor público
municipal de Londrina, tem a obrigação
de esclarecer o servidor sobre os assuntos
que interferem na atividade laboral de seus
associados.
E um dos assuntos mais discutidos é a
questão do desvio de função no serviço
público. Essa é uma discussão antiga e
está longe de ser resolvida. O fato é que os
processos e os procedimentos estão cada
dia mais complexos e as repercussões do
desvio de função estão sendo ignoradas.
O Estatuto do Servidor, em seu artigo 5º,
estabelece:
Art. 5o Nenhum servidor poderá
desempenhar atribuições ou assumir
responsabilidades
diversas
daquelas
inerentes ao cargo do qual é titular,
ressalvados os casos previstos neste
Estatuto.
Pois bem, o servidor, por mais que o mesmo
queira, está proibido de exercer atividades
diferentes daquelas que são inerentes ao
seu cargo e/ou função. Além disso, sua
chefia, em qualquer nível (Coordenadoria,
Gerência, Diretoria, Assessoria ou até
mesmo o Secretário da Pasta) não pode
exigir que o mesmo exerça atribuições
diferentes daquelas para as quais o mesmo
prestou concurso e foi efetivado.
Mas isso não é tudo. O servidor, para
participar de qualquer das promoções
(Merecimento,
Conhecimento
e
Competências e Habilidades), precisa
apresentar uma declaração de sua
chefia afirmando que o mesmo está
em pleno exercício de suas funções. O
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FIM DAS MEDIDAS PUNITIVAS DO PRODAP/PRODUT

O risco do
desvio de função
O

este mês, os servidores públicos
municipais de Ibiporã tiveram uma
ingrata notícia de seu sindicato. O índice de
reajuste anual de seus salários ficou abaixo da
inflação, 3,5%. Isso não é muito bom, não é
verdade?!
Vamos aos fatos: o prefeito José Maria
Ferreira que é do PMDB e tem como sua vice
Sandra Moya, do Partido dos Trabalhadores,
alegando problemas financeiros devido à crise
econômica nacional, teve o aval do SINDSERV
de Ibiporã, que é ligado a CUT, para que os
salários não tivessem a correção mínima da
inflação do ano que segundo o IBGE, foi de
7,7%.
Alguém já escutou essa desculpa? Limite
prudencial da Folha de Pagamentos + índice
de responsabilidade fiscal = a desculpa que
cansamos de escutar por aqui, nos tempos da
administração petista, que comprometeu a vida
de quase todos os servidores.
Segundo o presidente o SINDSERV DE
LONDRINA, Marcelo Urbaneja, é triste
saber que existem sindicatos que ao invés de
lutarem pelos servidores, preferem agradar
seus “patrões” e explica “a constituição garante
ao trabalhador o reajuste da inflação, mesmo
que ela ultrapasse o índice prudencial da folha
de pagamento, essa é uma garantia para o
servidor, mas infelizmente não houve quem a
defendesse e a história que vivenciamos aqui
em Londrina na gestão do PT, se repete com
os nossos vizinhos”, finalizou Urbaneja.
Infelizmente vemos que os sindicatos
coordenados pela CUT não trabalham pelos
servidores, mas sim pelos seus partidos políticos.

sindserv.londrina
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Servidores da Obras: mudando a
infraestrutura de Londrina
O

estado deteriorado do asfalto de nossa

que se encontram as ruas de

cidade não é novidade para ninguém,

Londrina.

esse problema faz parte de uma das principais

Porém,

graças

ao

trabalho

reclamações dos munícipes londrinenses, que há

desenvolvido pelos servidores da

anos convivem a contragosto com a buraqueira

PAVILON, que mesmo sem contar
com

equipamentos

sofisticados,

tem

realizado

um

brilhante trabalho no
recapeamento

das

nossas ruas e estão
deixando os motoristas
e pedestres felizes por
poderem transitar nos

toda ela, necessita deste reparo. Por isso,

“tapetes” que os servidores estão

nosso parabéns ao empenho destes servidores

construindo.

que não tem medido esforços para melhorar

Sabemos que, a malha viária
de Londrina é enorme e quase

e transformar a realidade da infraestrutura de
nossa cidade.

www.sindserv-ld.com.br
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1º Encontro dos Aposentados de 2015
O

Gestão SINDSERV para Todos

17% DE REAJUSTE DAS PERDAS SALARIAIS

1º Encontro dos Aposentados de 2015
ocorrido no mês de março foi uma
grande festa. Os servidores aposentados estavam
ansiosos para rever os amigos e participar de
momentos de descontração preparados pela
equipe de diretores do SINDSERV.
O presidente do sindicato, Marcelo Urbaneja,
abriu o evento dizendo estar feliz com a presença
de tantos aposentados. "A presença de vocês
aqui demonstra a confiança que os servidores
depositaram em nossa gestão. Trabalhamos
para manter um sindicato forte para garantir não
só os direitos de quem ainda está na ativa, mas
também de vocês aposentados, que já deram
tanto por nossa cidade", disse Urbaneja.
E para tornar ainda mais agradável o encontro,
que tradicionalmente é realizado o divertido
bingo, o diretor Júlio Cézar, responsável pela
pasta, optou por presentear a todos. “Este é
o primeiro encontro do ano, nossa primeira
grande festa, e por que não presentear a todos os
participantes que deixaram seus afazeres de lado
para estar aqui?!”, disse Julinho.
O diretor disse ainda que a programação
de atividades com os aposentados promete ser
mais movimentada que a do ano que se passou.
“Para este ano, temos viagens programadas a
começar com esta para Morretes, onde muitos
poderão reviver a experiência de andar de trem,
ou vive-la pela primeira vez. O passeio promete
ser belíssimo e tenho certeza que quem for,
não irá se arrepender. E para que todos estejam
preparados, nós já divulgamos na edição passada
do nosso jornal, um calendário com todos os
encontros que acontecerão ao longo de 2015”,
reforçou o diretor.
O próximo encontro irá acontecerá no dia 30
de abril.
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A difícil realidade dos servidores das
Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural
O

s Distritos rurais de Londrina contam hoje
com 11 UBS's, espalhadas por todo seu
território, atendendo uma população diversificada
e muito sofrida. O acesso a essas unidades é
bastante dificultoso, tanto para a população, que
busca o atendimento na própria unidade, como
para o servidor, que precisa encarar diariamente
as rodovias e estradas vicinais do município para
chegar até seu local de trabalho. Porém a situação
complica mais quando a equipe precisa fazer o
atendimento no domicilio do paciente, visto que
nem todas as unidades contam com veículo para
este fim, e quando possuem, não é próprio para
encarar as estradas rurais.
Diariamente, os servidores buscam atender
uma população cada vez mais exigente e em
constante crescimento, porém, o atendimento

E

tem sido prejudicado pelo número insuficiente de
profissionais lotados nestas unidades. Da mesma
forma, o atendimento prestado pelos profissionais
é dificultado pela falta de alguns equipamentos
e materiais de uso comum dentro das mesmas.
O Diretor do Sindserv Marco Modesto afirma
que a reposição desses equipamentos tem que
ter certa urgência “falta equipamentos simples
e básicos, como o efignomanômetro (aparelho
de aferir pressão), até os mais complexos e de
urgência como o Ambu(Aparelho para ventilação
mecânica), o uso desses equipamentos em um
momento de necessidade é crucial” disse o
Diretor.
Outra queixa, é a impossibilidade de se prestar
um atendimento de urgência com qualidade e
segurança, tanto para o profissional como para a

Pré Conferencia do
Trabalhador

ste ano teremos a Conferencia Municipal de Saúde que irá ocorrer
nos dias 19, 20 e 21 de junho. Cada segmento que compõe o
Conselho Municipal de Saúde deve realizar a pré conferencia.
O SINDSERV representa o segmento do trabalhador e está
participando da comissão de organização da 13ª Pré Conferencia com
os diretores Fábio Molin e Pilar Soldório.
Está definido que a 13º Pré Conferencia, irá acontecer no dia 29 de
maio às 18h30 na ACIL com o Tema: Saúde Publica de Qualidade –
Direito do Povo – Construindo as Redes de Atenção à Saúde.
É importante que cada local de trabalho se reúna, tire propostas para
a Pré Conferência e encaminhe ao SINDSERV até o dia 30 deste mês
de abril, através do e-mail: sindserv@sindserv-ld.com.br

população, o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), não consegue atender dentro
de um tempo razoável, as situações de emergência
nos distritos rurais, devida longa distância que se
encontram. O diretor do Sindserv Fabio Molin,
faz uma ressalva, "A base de atendimento do
SAMU, fica no centro da cidade de Londrina,
além do número de ambulâncias já serem
reduzidas, muitas estão sucateadas e tem que
enfrentar um transito intenso para chegar ao local
chamado", finalizou Molin.
Desta forma as UBS's dos distritos rurais
precisam de investimentos voltados para atender
suas particularidades, pois, tanto a população,
como os servidores, encontram-se em uma
situação de vulnerabilidade em relação ao restante
da cidade de Londrina.

www.sindserv-ld.com.br

sindserv.londrina
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Encontro reúne mais de 35 sindicatos
de Servidores Públicos no SINDSERV

de servidores públicos recebam esse tipo de
informação, são problemas que afetam de um
modo geral, todos os municípios, e o sindicato
saber se armar contra essas armadilhas é
fundamental. Disse o presidente.
Mais de 35 sindicatos de servidores
públicos estiveram presentes.

Gestão SINDSERV para Todos

esclarecimento e organização
dos sindicatos da região Norte
do Paraná.
Urbaneja ainda frisou a
importância do esclarecimento
dessas questões. “É muito
importante que os sindicatos

EQUIPARAÇÃO DOS PROFESSORES AOS VENCIMENTOS DE NÍVEL SUPERIOR

N

o dia 21 de Março, a sede do Sindserv
Londrina foi palco do primeiro
Encontro dos Sindicatos de Servidores
Públicos Municipais das Regiões: Norte
Central, Norte Pioneiro, Norte Oriental e
Noroeste do Paraná.
No evento, temas como, organização
sindical, negociação coletiva e assédio moral
foram abordados. A ideia dessa reunião partiu
do presidente do SINDSERV Londrina e
Vice Presidente da FESMEPAR, Marcelo
Urbaneja, que viu a necessidade do
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Esclarecimento aos servidores a respeito da Contribuição Sindical

A

contribuição sindical foi criada pela
Constituição Federal de 1937. Em 1940,
através de decreto-lei, essa contribuição foi
denominada de imposto sindical e foi criada
para financiar o movimento sindical, uma vez
que o sindicato é o representante legal dos
trabalhadores, com a função de organizar e
defender os mesmos nas negociações salariais
e demais assuntos de interesse dos mesmos.
Somente o sindicato é pessoa jurídica que tem
poder legal quando elabora acordo coletivo e
quando negocia com o patrão, negocia para
todos os trabalhadores e não apenas para
aqueles que são filiados.
A mesma contribuição já é paga pelos
trabalhadores da iniciativa privada e está
prevista nos artigos 578 a 610 da CLT desde o
dia 09 de dezembro de 1.976 e na Constituição
Federal de 1988.
Após a Constituição de 88, as entidades de
grau superior (Confederações, Federações,
Centrais
Sindicais)
representantes
dos
servidores públicos, começaram a se organizar
e como pela lei tem direito a 40% do valor da
Contribuição Sindical, começaram a pleitear
este recurso, sendo que esta discussão gerou
várias ações que culminaram no Superior
Tribunal de Justiça.
As decisões do STJ, já estão pacificadas que
a Contribuição Sindical é devida a todos os
trabalhadores inclusive os servidores públicos
das esferas municipal, estadual e federal e em
Londrina ela passou a ser cobrada de nossa
categoria no ano passado (2014)

É devida por determinação, como já
foi citado, da CLT- artigos 578 a 610 e da
CF/88, art.8º, inciso IV, no valor de um (01)
dia de trabalho por ano, a ser descontado
compulsoriamente de todos os trabalhadores,
independentemente de serem associados ou
não ao sindicato profissional. É recolhida em
favor dos seguintes órgãos:
- 5% para a Confederação correspondente;
- 15% para a Federação correspondente;
- 60% para o Sindicato da categoria;
- 10% para Conta Especial de Emprego
e Salário administrada pelo Ministério do
Trabalho;
- 10% para Central sindical.
Portanto, apenas 60% são repassados ao
sindicato da categoria.
Os municípios onde não existe sindicato dos
servidores públicos, o valor da contribuição
sindical é repassado integralmente as entidades

de grau superior.
Como o SINDSERV é uma entidade
regional, as entidades de grau superior,
necessitam deste recurso para poder se manter
e consequentemente manter viva a luta sindical,
em prol dos direitos trabalhistas, além das
fronteiras de nossa cidade ou estado.
Outro ponto que vale ser lembrado, é que
caso o Sindserv não tivesse se apresentado
como representante dos servidores públicos do
município de Londrina, 100% desta arrecadação
seria destinada as outras instituições. Ou seja,
agora 60% deste imposto ficará no município e
será revertido aos servidores.
Assim como ocorreu em 2014, o
SINDSERV irá aguardar o repasse da sua parte
da Contribuição (60%) que são depositados na
Caixa Econômica Federal e rateados entres as
partes já citadas, para então fazer a devolução
aos servidores sindicalizados.

Com a Contribuição Sindical todos tem
os mesmos benefícios no sindicato?
Não! A contribuição sindical serve para financiar os acordos
coletivos de trabalho, conforme prevê a Lei.
Os Programas de Benefícios ofertados pelo Sindserv e
financiados com as mensalidades são exclusivas dos servidores
sindicalizados.

