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70 anos do fim da
II Guerrra Mundial

Servidor Angelo Caires é
homenageado pelo seu trabalho
junto aos servidores

Por que relembrar?
Leia em nosso Editorial

Programa para a
Aposentadoria - PPA
de 2015 lota auditório
do Senac
No dia 12 de Maio, secretaria de
Educação decide por mudar toda
a coordenação da escola Zumbi
dos Palmares (CAIC SUL).
Mesmo contrariando a maioria,
nova equipe deve começar os
trabalhos ainda este mês.

SINDSERV Tour divulga valores das próximas viagens para
Gramado-RS, Bonito-MS, Palmas-SC e Foz do Iguaçu-PR
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Neste mês, vimos as comemorações ao
redor do mundo que relembraram o fim da
2ª Guerra Mundial, um evento assustador
que envolveu quase todos os países do
mundo e dizimou aproximadamente 70
milhões de pessoas.
Mesmo tendo fim há 70 anos, os
horrores desta guerra são relembrados
ano após ano, dia após dia, principalmente
pelos países que mais sofreram com aquele
período negro. E graças a esta lembrança,
aprenderam com seus erros e hoje, mesmo
tendo sido quase totalmente destruídos, se
tornaram potências mundiais.
É por isso que relembramos a vocês
amigos e amigas, dos dias negros que
vivemos durante a gestão PeTista de
Nedson Micheletti entre os anos de 2000
a 2008, os benefícios que nos foram
covardemente arrancados, as punições
que nos foram arbitrariamente impostas e

Serviço:

as cicatrizes que até hoje incomodam uma
grande parte dos servidores que viveram
os históricos 106 dias de greve.
Relembramos este passado para que
essa história não se perca na mente dos
servidores mais antigos e que mostre aos
mais novos os dias difíceis que vivemos
quando CUT e PT estiveram unidos e
quase destruíram os direitos dos servidores.
É da história que vivemos, é da história
que aprendemos e é da história que temos
a possibilidade de fazer um futuro melhor,
não só para a categoria, mas também para
nossas famílias e a população que depende
de nós.
Não nos esqueçamos do nosso passado,
vamos continuar a construir um futuro
onde os direitos dos servidores sejam
respeitados. Mas para isso necessitamos
nos manter unidos, pois essa sombra (PT/
CUT) continua à espreita procurando Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV
brechas para encobrir a luz do servidor.

Expediente:
SindServ - Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Londrina

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
de Segunda à Sexta-feira das 8h às 17h30.

RESERVA DOS ESPAÇOS DE LAZER:
As agendas para reserva dos espaços é aberta todo dia
15 de cada mês (exceto os eventos constantes no regulamento).
ERRATA:
Na edição do mês de Abril, houve uma falha na impressão do jornal e as
peças do nosso quebra-cabeças foram publicadas em tamanho desproporcional.
Assim que a falha foi identificada, publicamos uma errata na nossa rede social
e no site do sindicato, onde disponibilizamos o arquivo correto para download
no site do SINDSERV. E para que não haja nenhum prejuízo aos participantes
da promoção, além das peças já programadas para esta edição, republicamos, à
baixo, as peças da edição passada. Pedimos desculpas pelo erro.
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SINDSERV se reuniu com Prefeito
para nova rodada de negociações
A

(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

EXPRESSO CAIXA AQUI - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO P/ SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGAMENTO ANUAL DA INFLAÇÃO

diretoria do SINDSERV esteve
reunida no dia 23 de abril, com
o Prefeito Alexandre Kireeff e seus
secretários, para mais uma rodada de
debate sobre a pauta de Reivindicações
dos Servidores de 2015.
Novamente os itens da pauta foram
todos repassados e o sindicato cobrou da
Administração principalmente os itens
que dizem respeito a recomposição dos
servidores de nível superior e ao auxílio
alimentação para os aposentados.
O presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, explicou que essa
abertura que o sindicato vem tendo
junto a Administração está sendo
de fundamental importância para
o caminhar das conquistas. “É uma
batalha difícil, porém temos mantido
um fundamental espaço que é o diálogo, que agora vem fazendo a diferença alguns dados por parte dos secretários,
coisa que não tínhamos no passado e nas reuniões. Infelizmente a falta de impediram que mais um passo fosse
dado”, apontou Urbaneja.
Como já citado pelo presidente, o
prefeito Alexandre Kireeff solicitou mais
um prazo ao sindicato para que pudesse
se reunir com todo seu secretariado
e fizesse um estudo completo dos
impactos dos itens da pauta que faltam
ser atendidos. Outra exigência do
sindicato, foi que na próxima reunião,
também estivessem presentes, a
secretária de Educação e o secretário
de Saúde, que são responsáveis pelas
pastas que agregam o maior número de
servidores do município.
O prefeito acordou com a solicitação,
uma vez que assuntos do dia a dia
poderiam ser esclarecidos de forma
mais ágil durante estas reuniões.
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Secretaria de Educação desenterra fantasmas do passado
D

emocracia é um regime de governo onde
o poder de tomar importantes decisões
políticas está com os cidadãos (povo), direta ou
indiretamente, por meio de eleitos representantes.
Intervenção: Ato ou efeito de intervir.
A intervenção pode ser para COIBIR qualquer
ato fora do padrão
Golpe de Estado é derrubar ilegalmente um
governo constitucionalmente legítimo.
No dia 12 de Maio, a secretária de Educação
do Município de Londrina, Janet Thomas,
movimentou uma reunião de pais, professores,
sindicato de servidores públicos e associação de
moradores, para informar que havia tirado toda

Comissão do PCCS foi
nomeada e já deu início
aos trabalhos

A

Comissão do PCCS 2015 iniciou seus
trabalhos após a nomeação realizada pelo
prefeito Kireeff. O SINDSERV está presente
nesta importante comissão, que tem a função de
rever, estudar e sugerir propostas que pretendam
aprimorar o PCCS de forma contínua durante
todo o ano de 2015.
A comissão de 2014, revisou a Lei
9337/2004 e encaminhou sugestões no mês de
novembro/14 ao secretário de Governo, que
tem a prerrogativa de acatar ou não as propostas
da comissão.
Entre as propostas estão a alteração no cargo
de Agente de Gestão Pública (AGP), visando
que possa sair da condição de transitoriedade
e participar das promoções por Competência e
Habilidade.
A Comissão solicita a realização da Promoção
por Competência e Habilidade para que ocorra
a regularização do exercício da função dos
servidores.

a equipe de coordenação da escola Zumbi dos
Palmares (CAIC SUL), depois que um suposto
vídeo da diretora da escola contendo um aluno,
foi parar na corregedoria.
Uma nova equipe imposta pela secretaria,
coordenada pela professora Marlene Valadão,
seria a responsável por dar continuidade ao ano
letivo, até que o caso fosse esclarecido. Essa
equipe foi denominada como disse a secretaria,
de interventora. O que foi visto como um “Golpe
de Estado” contra a democracia por quase todos
os presentes na reunião, já que a diretora e sua
equipe foram escolhidas através de uma eleição
legitima.
Infelizmente a escola
Beto Richa fez alunos.
Richa agrediu física e
moralmente o professor
Estadual, e a administração
Kireff fere moralmente e
psicologicamente o professor
Municipal, arrancando-lhe
um cargo que foi entregue de
forma legal e impondo uma
equipe que não é bem quista
não só pelos que trabalham
no local, mas pelos pais dos
alunos também.
Além disso, faz ressurgir
pessoas da era Nedson
para essa equipe, e de um

sindicato cutista vendido, que todos os servidores
conhecem bem os escândalos e não querem que
a época de trevas volte a pairar sob suas cabeças.
Durante todo o evento, a secretária de
Educação Janet Thomas, fez questão de
afirmar, que para ter resultados diferentes
teria que mudar a forma de administrar a
escola, e que não concordava com as atitudes
de alguns funcionários que hoje atuam no
CAIC, incrivelmente um fato curioso pode ser
observado na reunião, a professora que filmou
a tal agressão faz parte dessa nova equipe, e foi
acusada por uma mãe presente no local de ter
agredido seu filho.
Para os diretores Regina Dirce e Julio César
que acompanham o caso, o fato que ocorreu
no CAIC sul é muito aborrecedor “Estamos
desapontados com a maneira arbitraria que a
Secretária de Educação escolheu para tratar o
caso, mostrando um autoritarismo e faltando
com o dialogo e respeito à democracia, aos pais,
professores, funcionários e toda a comunidade
escolar da referida unidade” concluíram os
diretores.
Nos últimos quinze dias quando foi divulgada
a possível entrada dessas novas professoras,
quase metade dos funcionários pediram
remoção, e muitos pais afirmaram o desejo de
trocar seus filhos de escola, mesmo assim, sob
forte protesto, a equipe foi efetivada e deve
começar seus trabalhos em breve.

SINDSERV prepara-se para a Pré Conferência
do Trabalhador e da 13ª Conferência de Saúde

N

o dia 6 de maio foi realizada no SINDSERV,
uma importante etapa de preparação para a
Pré-Conferência do Trabalhador.
Os servidores presentes puderam apreciar as
sugestões que foram enviadas através de e-mail ao
sindicato, e por intermédio das visitas realizadas
pelos diretores aos locais de trabalho, e sugerir
novas propostas.
A diretora do SINDSERV, Pilar Soldório
explicou a importância deste encontro, “foi
um momento importante que antecede a pré-

conferência do Trabalhador que vai acontecer no
dia 29/05 às 18h30 na Acil, e como a prefeitura
é a ‘maior’ empresa da cidade, é importante
que estejamos representados para defender as
propostas de interesse do trabalhador”, explicou
Pilar.
Neste encontro o SINDSERV indicou
nomes entre os presentes para disputar vagas de
delegados para a 13ª Conferência Municipal da
Saúde que irá acontecer nos dias 19, 20 e 21 de
julho na Unifil.

www.sindserv-ld.com.br
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Nota de Repúdio
desproporcional. Tudo isso
somado, levou aos trágicos
acontecimentos na tarde de
29 de Abril. Sendo portanto,
os únicos responsáveis pelo
massacre, o Chefe do Executivo
e o Presidente da Assembleia
Legislativa.
Diariamente, os professores
são submetidos aos mais
diversos tipos de violência
dentro das salas de aula de todo
o Brasil, mas os Professores
Públicos do Estado do Paraná
tiveram que amargar mais uma
vez o fatídico episódio de 1988,
quando o então governador,
Álvaro Dias, do mesmo partido
do atual governador Beto Richa

(PSDB), deu a ordem para que a
cavalaria da PM avançasse sobre
os manifestantes que também
lutavam por seus direitos e essa
ferida foi reaberta na tarde de
ontem (29).
Os Servidores Públicos
Municipais de Londrina, sabem
bem o que é a luta contra uma
“ditadura” vendida, e isso só
fez crescer e fortificar a base
do funcionalismo da cidade.
Por isso, que o SINDSERV
é solidário a luta dos colegas
do estado e decreta o luto
pelo falecimento dos direitos
democráticos no Paraná.
Nota Publicada no dia 30 de
abril de 2015.

Gestão SINDSERV para Todos

acompanhar todas as discussões
que ocorrem na Assembleia
Legislativa, mas devido a
manobras jurídicas e submissão
ao executivo, tomaram atitudes
que contribuíram para o
massacre na Praça do Centro
Cívico.
Cada
Professor
ou
Professora que saiu de sua casa
para mais uma aula de cidadania
não levou consigo bombas,
armas, balas de borrachas ou
animais instigados a atacar o
próximo, quem assim agiu,
foi a Tropa comandada pelo
excelentíssimo
Governador,
que saiu dos quarteis preparada
para a guerra e uso de violência

PCCS GERAL SIMPLIFICADO PARA TODOS

O

Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Londrina – SINDSERV vem
publicamente manifestar apoio
e solidariedade aos Professores
e Professoras agredidos em
todo o Estado do Paraná,
reprovamos radicalmente a ação
promovida pelo Governador
e pela Assembleia Legislativa
que promoveu a grave violação
dos direitos constitucionais à
livre manifestação e a violência
sofrida aos colegas Professores
da rede estadual na tarde de
29/04/2015.
Os nobres colegas, nada
mais faziam do que lutar por
um direito constitucional de
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Angelo Caires: uma vida dedicada ao
funcionalismo público de Londrina
N

o dia 24 de abril, o funcionalismo público municipal de
Londrina, perdeu um dos seus mais queridos representantes, o
servidor aposentado Angelo Caires . O texto a seguir faz parte de um

projeto que será publicado pelo SINDSERV, e a entrevista com o
“Tio Caires” como era simpaticamente conhecido, foi realizada em
outubro de 2014.

Os trabalhos do Seu Angelo, foram lembrados e homenageados diversas vezes pelo presidente Marcelo Urbaneja
ngelo Caires, sua história no funcionalismo que oferecia cursos de medicina do trabalho, “a “Apesar da, eleição ter sido em 1989, o movimento
público municipal se confunde com os 25 anos prefeitura iria disponibilizar algumas vagas para os para fundar o sindicato em Londrina, teve início um
de história do SINDSERV.
servidores, mas para isso os interessados tinham ano antes. Quando efetivamente nos reunimos em
Desde muito novo, Caires já trabalhava como que fazer um teste seletivo e os melhores seriam Assembleia na Câmara Municipal para a instituição
técnico de enfermagem em hospitais da cidade, em contemplados. Fiz o ‘concurso’ e passei em 1º lugar do sindicato e a votação da primeira diretoria,
1974, devido a grande amizade que havia adquirido na classificação geral, então ao invés de usar a bolsa estávamos tranquilos e tivemos uma votação muito
com médicos do município, é convidado para da prefeitura, acabei ganhando a bolsa da própria expressiva, vencemos com 610 votos contra 131 da
trabalhar na prefeitura, temporariamente, somente escola”, explicou Angelo.
outra chapa”, relembrou Angelo que foi um dos
para cobrir férias de um servidor.
A partir daí, ele passou a desempenhar duas primeiros a assinar a ata de fundação do Sindserv.
“Foi um ano de muito trabalho, mas dividir as
O trabalho desenvolvido neste curto espaço de funções no município, pela manhã continuava na
tempo agradou ao então prefeito José Richa, que o enfermagem da medicina do trabalho e a tarde responsabilidades do sindicato com minha função,
contratou para compor a antiga equipe da medicina atuava como técnico de segurança do trabalho, lembrando que naquela época não havia dispensa da
do trabalho que existia na prefeitura. Além do até que em 1988 a equipe foi sendo remanejada e diretoria, era muito desgastante. E como não gosto
trabalho desenvolvido na saúde, Caires também Angelo passou a ser o único servidor a cuidar de de fazer nada pela metade, mesmo a contra gosto
sempre se considerou um verdadeiro “professor todas as demandas da Segurança do Trabalho na dos demais diretores, na eleição seguinte, optei por
pardal”, criando coisas, pesquisando, escrevendo. Administração municipal. “Nessa época nosso não compor a chapa e voltei à medicina do trabalho
“Sempre fui assim, gostava de pesquisar de escrever, serviço era valorizado e conseguimos conquistar que continuava desfalcada”, contou Caires.
O amor e a dedicação de Angelo para com a saúde
e para melhorar a comunicação dentro da prefeitura, bons resultados. De cinco acidentes por dia
criei o Jornal Horizonte, que era mimeografado e envolvendo servidores, conseguimos baixar para do servidor foi recompensado com sua merecida
aposentadoria no ano de 2004. “Me aposentar,
que circulava em todos os setores da administração”, uma média de três por mês!”, revelou Caires.
comentou Caires .
Devido ao carisma e o empenho que Angelo que nada! Ainda antes disso, após quase 15 anos
No ano de 1984, Angelo já não tinha tanta demonstrava com os servidores, ele foi convidado de administração sindical, estávamos descontentes
perspectiva de crescimento na área da enfermagem, para compor uma das duas chapas que disputaram a com os rumos que o sindicato tinha tomado, não se
eis que surge em Londrina a primeira escola primeira eleição de diretoria que fundou o Sindserv. preocupavam com os servidores, pensavam somente

A

Seu Angelo, sempre que possível esteve nos eventos do SINDSERV e foi o responsável pelo registro fotográfico de momentos históricos do sindicato

www.sindserv-ld.com.br

Saúde Ocupacional na
Prefeitura de Londrina
E

sse tema é um dos assuntos que mais
afligem os servidores e os diretores
do SINDSERV. Em algumas atividades e
em alguns locais de trabalho a situação é
deprimente. Em muitos casos as pessoas
se acostumam com o ambiente insalubre,
com riscos à sua saúde e, aquela falta de
condições, acaba sendo normal e o servidor
não reclama. Em outros casos, o servidor,
por conta do recebimento de alguma hora
extra ou pelo comprometimento que tem
com o serviço ou com as pessoas que
dependem dele, acabam se sujeitando
àquele trabalho degradante.
Mas, para melhor compreendermos o tema
Saúde Ocupacional, é necessário o seguinte
esclarecimento. A Saúde Ocupacional deve
ser dividida em duas partes. A primeira
parte se refere à Segurança no Trabalho,
que indica os riscos aos quais o servidor
está exposto e estabelece quais são os
equipamentos de segurança individuais e
coletivos obrigatórios, de forma a prevenir
os acidentes de trabalho. A segunda parte
se refere à Saúde do servidor, que incluiria
a realização dos exames periódicos e a
instituição de grupos de interesse clínico
(diabetes, hipertensão, saúde mental, entre
outros) com a incumbência de promover
a correção e a prevenção de doenças
relacionadas ou não ao trabalho. Tanto
a Segurança quanto a Saúde do servidor
devem ser contempladas em um documento
chamado Laudo de Avaliação Técnica
das Condições de Trabalho. Esse Laudo
também é fundamental para determinar
o recebimento ou não dos adicionais de
insalubridade e periculosidade.
Pois bem, a grande maioria dos Laudos
Técnicos de Avaliação de Ambiente de
Trabalho, existentes na Prefeitura, datam
dos anos de 1997, 1998 e 1999. Depois
disso, quase nada foi feito. A saúde
do servidor público do Município de
Londrina nunca foi objeto de preocupação
de nenhum prefeito municipal. E, quando
o Prefeito não se importa, seu secretariado
responde da mesma maneira, ignorando
as péssimas condições de trabalho às quais
os servidores estão sujeitos. E, para piorar,
toda essa situação ocorre à revelia da lei.
Graças às intervenções do SINDSERV
e aos servidores da Diretoria de Saúde
Ocupacional, o município de Londrina é
referência nacional na legislação de saúde
ocupacional para servidores estatutários.

O que precisa é o cumprimento da lei
e, infelizmente, para que os dirigentes
municipais cumprissem a lei, por inúmeras
vezes, foi necessário que o Sindicato
interferisse ou requeresse a intervenção
do Ministério Público ou dos vereadores
municipais. Ficou famosa a apresentação
feita pelo Presidente do SINDSERV,
Sr. Marcelo Urbaneja, na Câmara de
Vereadores, mostrando aos vereadores
as péssimas condições de trabalho dos
servidores. Por conta das solicitações
feitas pelo SINDSERV e pela intervenção
do Ministério Público do Trabalho,
o Município de Londrina assinou um
TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA-TAC no Judiciário, no valor
de R$ 3 milhões . Através desse TAC o
Município se comprometeu a instituir
uma série de medidas para melhorar as
condições de trabalho, contratar servidores
da área de saúde ocupacional e equipar a
Diretoria de Gestão de Saúde Ocupacional
com os equipamentos necessários, de
forma que sejam revistos todos os Laudos
de Avaliação de Ambiente do Trabalho
e os equipamentos de proteção sejam
adquiridos. Entretanto, a implantação das
ações assumidas pelo Município no Termo
de Ajustamento de Conduta está atrasada
e o município corre o risco de ter que
desembolsar R$ 6 milhões, ao invés dos
R$ 3 milhões iniciais. Esse fato exemplifica
bem a falta de atenção dos governantes para
com a saúde e a segurança dos servidores
municipais. Ações de cuidado com a saúde
ocupacional não são executadas nem por
determinação legal, nem pelo compromisso
assumido no judiciário, nem correndo
o risco de pagar R$ 3 milhões a mais.
Mas o SINDSERV continua na luta em
defesa do servidor, cobrando, intervindo e
denunciando, de forma técnica, incisiva e
legal, com a certeza de que, na luta pelo
respeito à dignidade do servidor público
municipal seremos vitoriosos.
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em agradar os governantes. Tínhamos um
sindicato falido, com denúncias de desvio de dinheiro
entre outras coisas, não podia abandonar o barco
assim, e dessa forma criamos um grupo de oposição
à administração da época, “Sindserv para Todos” e
ganhamos, mas era triste de ver o que tinha sobrado
do sindicato”, explica Angelo.
Além de fazer parte de toda da primeira gestão
Sindserv para Todos, 2004 a 2007, e participar da
greve de 2006, Angelo ainda continuou sua atuação
em prol dos servidores. Ele foi o responsável direto
pela aquisição e construção da Sede Campestre em
Alvorada do Sul. “Fiquei sabendo que a prefeitura
de Alvorada estava doando chácaras para instituições
e sindicatos, para aumentar o movimento da
cidade. Nossa sorte é que o sindicato de servidores
de lá, tinha sido formado aos moldes do nosso,
através disso conseguimos o apoio do presidente
do sindicato da cidade de lá que nos colocou em
contato com o prefeito e os vereadores. Foram dois
anos de conversa até que conseguíssemos a doação
da área. A partir daí, demos início a construção
do nosso sonho, ter um espaço onde o servidor
pudesse desfrutar com sua família”, revelou Angelo.
Para homenagear o importante trabalho deste
Servidor, a Sede Campestre de Alvorada do Sul, não
poderia ter outro nome que não: Angelo Caires.
Após toda essa maratona de trabalho e dedicação
que foi a vida do Seu Angelo, ele se dedicou mais a
sua própria vida, mesmo assim, não se esqueceu do
SINDSERV, todos os meses ele se fazia presente e
auxiliava nos Encontros dos Servidores Aposentados
e em outras atividades. “Assim foi a minha vida, e
continuo colaborando, pois acredito no trabalho
que o SINDSERV para Todos vem fazendo. Antes
tínhamos um sindicato que não estava nem ai para
o servidor, só pensavam em benefício próprio, mas
agora, com a gestão que o Marcelo e sua diretoria
vem fazendo nos últimos anos, fico tranquilo, pois o
sindicato se tornou dos e para os servidores”, finalizou
Caires.
Seu Angelo faleceu no dia 24 de abril, após passar
um mês internado em decorrencia de um AVC.

sindserv.londrina
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Eventos em Guaratuba da UGT Estadual e Fesmepar,
movimentam mais de 300 entidades sindicais
O
s dias 27 e 28 foram movimentados na cidade
de Guaratuba, cidade litorânea paranaense.
O Município foi palco de dois grandes eventos
realizados na FECEP (Federação dos Comerciários
do Paraná) – Colônia de Férias. FESMEPAR E
UGT escolheram a mesma época para realizarem
suas eleições.
No primeiro dia, foi eleita a nova diretoria da
FESMEPAR para o quinquênio 2015/2020. Hoje
a entidade conta com 96 sindicatos parceiros,
os aptos para votar elegeram a chapa ‘’novo
tempo’’para conduzir os novos projetos. Onde
foi eleito como vice-presidente da FESMEPAR,
representando o SINDSERV Londrina, Marcelo

Urbaneja. Após a eleição, novos sindicatos
foram filiados, aumentando a abrangência da
FESMEPAR no território Paranaense.
Para o vice-presidente da FESMEPAR, Marcelo
Urbaneja, o evento foi muito produtivo “Tivemos
a oportunidade de trazer mais de 30 sindicatos que
ajudamos a fundar, hoje vejo, como um trabalho
bem feito gera resultados, esse é só o começo de
uma luta árdua, mas muito satisfatória“ afirmou
Urbaneja.
No segundo dia, ocorreu a eleição da diretoria
Estadual da UGT, que hoje é segundo o ministério

do trabalho, a maior central sindical do Estado
do Paraná, e a segunda maior do País. Sendo
encabeçado pelo atual presidente Paulo Rossi para
o próximo quadriênio 2015/2019, que foi reeleita
e manteve em sua diretoria executiva com o cargo
de vice-presidente, representando os servidores
públicos municipais de Londrina e do Paraná
Marcelo Urbaneja. Os participantes contaram
com palestras e debates a respeito do PL 4330
– terceirização, o debate foi muito importante,
mesmo que a lei aprovada não interfira diretamente
a vida dos servidores públicos, abre uma brecha
para que no futuro novas modificações possam
ocorrer.

www.sindserv-ld.com.br
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Emoção tomou conta do Encontro dos
Aposentados de Abril
O

Programação:

MÊS - JULHO
- SERRAS GAÚCHAS/RS - 11 a 16/07 - R$ 1.450,00
(Inclui 04 diárias com café da manhã, 05 almoços, mais os passeios)
MÊS – OUTUBRO
- BONITO/MS - 09 A 12/10 - R$ 1.390,00
(Inclui 02 pernoites com café da manhã, 01 café extra, 02 almoços e 03 passeios)
- PALMAS E BETO CARREIRO/SC - 14 a 17/10 - R$ 1.131,00
(Inclui 02 diárias com café da manhã, 02 almoços, 02 jantares e 01 ingresso
para o Beto Carreiro)
MÊS – OUTUBRO / NOVEMBRO
- FOZ DO IGUAÇU/PR - 30/10 A 02/11 - R$ 890,00
(Inclui 02 diárias com café da manhã, 01 almoço, 01 jantar e mais passeios)
Nas próximas edições do nosso jornal, serão publicadas as programações completas destes
passeios, por isso, os servidores interessados em viajar, se programem.
Os valores podem ser parcelados em até 6 vezes dentro da margem consignada.

Gestão SINDSERV para Todos

Programação das próximas
viagens do “SINDSERV-TOUR”

EDUCAÇÃO: 33% DAS HORAS ATIVIDADES

encontro dos Servidores Aposentados do
mês de abril foi marcado pela emoção,
com a homenagem prestada ao servidor Angelo
Caires, falecido no dia 24 de abril. O diretor
Julio Cezar, preparou um vídeo com uma série
de fotografias retratando diferentes momentos
do “tio Angelo” junto ao grupo de aposentados e
dos servidores ativos.
Além da homenagem, os aposentados que
se fizeram presentes também participaram de
uma divertida gincana de perguntas e respostas
além do tradicional Bingo, que premiou os
servidores: José Gois, Neuza, Cleuza, Mirian,
Beatriz Xavier, Maria Valdeci, Dalzira, Ivonete,
Tânia, Ivone, José Dias, Teresa, Deir, Luiz,
Cleonice, Vilma, Eudora, Anir, Ediomar, Deir,
José Martins, Sebastiana, Elizabete e Guiomar.
“Esse encontro foi diferente dos demais,
pois foi a primeira vez que não contou com
a presença do Tio Angelo, que sempre foi
muito ativo, passou pela vida de quase todos os
servidores do município e nos ajudava muito”,
comentou Julinho.
O diretor também lembrou, do criminoso
ato cometido contra os professores do estado
que foram à Curitiba lutar por seus direitos.
“Nosso presidente Marcelo Urbaneja sempre
nos lembra dos difíceis dias que vivemos aqui
em Londrina, durante a administração petista
que retirou vários direitos do servidor e hoje
vemos nossos colegas, professores apanhando
de policiais feito bandidos, isso é inadmissível
em um país civilizado!” relembrou Julinho.
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abertura do Programa de Preparação a
Aposentadoria (PPA) 2015, aconteceu no dia
15 de abril e contou com a presença de inúmeros
servidores e autoridades municipais. Este programa foi
criado há mais de 20 anos com o objetivo de preparar
o servidor para a nova fase de suas vidas.
O SINDSERV é parceiro deste importante
programa, e esteve representado pela diretora Regina
Dirce, que compôs a mesa e falou para os presentes
que a aposentadoria é apenas mais uma fase a ser
vivida. “Muitos passam a vida trabalhando e pensando
na aposentadoria, mas quando esse momento chega,
ficamos amendrontados e inseguros. Trabalhar é
muito importante, mas a aposentadoria faz parte
de uma nova fase, assim como as outras em nossa
trajetória. Existem diferentes atividades e projetos que
podemos desenvolver. Me aposentei em um padrão
como servidora, mas decidi permanecer com o outro
justamente para poder fazer parte desta diretoria do

Tem início mais um
Programa de Preparação
à Aposentadoria
SINDSERV e vivenciar uma nova experiência. A
aposentadoria é apenas uma fase de nossas vidas que
tem que ser vivida e encarada como foram tantas outras
ao longo de nossa história. Meus parabéns a todos
vocês pela conquistas desse novo momento”, ressaltou
a diretora.
Seguindo a tradição, uma das etapas do PPA
é realizada na sede campestre Angelo Caires, do
SINDSERV, em Alvorada do Sul. Os servidores em
via de se aposentar ou já aposentados participam de
um dia de atividades. “No ano passado os servidores
curtiram muito este momento e tiveram a oportunidade
de conhecer um espaço muito utilizado e que pertence
ao SINDSERV” revelou o diretor Julio Cezar.
Marcelo Urbaneja, presidente do SINDSERV,
destaca que, mesmo aposentados os servidores
continuam participando das atividades do sindicato.
“Mesmo aposentados, o SINDSERV tem total apreço
por estes trabalhadores, que dedicaram boa parte

de suas vidas trabalhando por nosso município. Os
aposentados merecem o respeito de todos”, aponta.
Sandra Maria Jorge de Aquino, diretora de Gestão
e Saúde Ocupacional do município de Londrina
E diretoria responsável pelo PPA, explica que,
este programa conta com a participação de vários
colaboradores. “O PPA é feito a várias mãos além
da nossa diretoria. Quem faz esse trabalho de linha
de frente são as assistentes sociais, contamos também
com a participação da CAAPSML e com a parceria
do Sindserv”, comenta Sandra.
O PPA desde o ano passado, faz duas cerimônias
de certificação aos novos aposentados, uma no fim do
primeiro semestre para os servidores aposentados no
primeiro período do ano e a segunda no final do ano
encerrando as atividades do programa e entregando os
certificados para os aposentados do segundo semestre.
Anualmente, em média 250 servidores conquistam o
direito a aposentadoria em Londrina.

www.sindserv-ld.com.br
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Urbaneja “Nosso sonho é poder oferecer
ao servidor e sua família um local que esteja
próximo, para que ele possa, no futuro,
desfrutar de um espaço semelhante a um
clube, com piscinas, churrasqueiras, campo de
futebol entre outras benfeitorias”.
Com um número expressivo de
sindicalizados (6 mil pessoas), a gestão Sindserv
para todos achou por bem, escalonar as visitas,
assim todos os servidores poderão participar.
Os convites serão feitos através dos Diretores
do Sindicato, nos locais de trabalho. Todos
os diretores e o presidente do SINDSERV já
estiveram presentes nos eventos .

Gestão SINDSERV para Todos

ia 12 de Abril, teve inicio a primeira
visita dos servidores sindicalizados na
chácara onde será a nova sede campestre do
SINDSERV, localizada na Fazenda Nata.
Alguns finais de semana por mês, até o
final do ano de 2015, um grupo de servidores
sindicalizados poderá ir até o local conhecer.
O primeiro grupo partiu do setor de obras, que
ficam locados no Pavilon, outros dois setores
também já se fizeram presentes, ACESF
e SAMU. Mais de 150 pessoas estiveram
presentes, entre servidores e seus familiares,
com clima muito agradável, passaram
momentos de lazer e descontração, revendo
amigos, conhecendo o espaço e almoçando
uma deliciosa galinhada.
O local possui 22 mil m2, e futuramente
será construída toda uma infraestrutura,
semelhante a um clube de campo, como
afirma o Presidente do SINDSERV, Marcelo

ZERAMENTO DAS PERDAS DOS AGENTES

Eventos na futura sede campestre
do Sindserv recebeu mais de 150
sindicalizados e seus familiares.
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QUEM DEFENDE OS
INTERESSES DO SERVIDOR?
2015
REPOSIÇÃO DE 3,5%

(

)

SINDSERV IBIPORÃ CUT

REPOSIÇÃO INTEGRAL
DA INFLAÇÃO (7,13%)

(

)

SINDSERV LONDRINA UGT

