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Melhores condições de
trabalho para os Servidores
da Secretaria de Obras

1º Encontro reuniu 800
educadores da região
Leste, para troca de
experiências

Devolução da
Contribuição Sindical,
aos sindicalizados,
começará em Setembro

Aposentados
participaram do
Arraiá na Chácara do
SINDSERV

Muita descontração e alegria no Arraiá dos
Aposentados na Futura Sede Campestre do
SINDSERV na chácara da Fazenda Nata

Para comemorar o Mês do Servidor, SINDSERV realizará o
tradicional almoço de confraternização no CTG em Outubro
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Após um longo período de lutas, estamos
prestes a por um fim na última batalha, de
uma guerra que teve início no ano de 2006,
quando a categoria cruzou o braço exigindo
que os direitos dos servidores fossem
respeitados.
Nestes 10 anos da Gestão SINDSERV
para Todos, temos lutado para atender a
todos os servidores nas demandas reprimidas
da gestão petista de Nedson Micheletti.
Primeiro foi a recomposição integral dos
Aposentados, a criação dos PCCS Geral
Simplificado e do PCCS dos Professores,
o zeramento dos AGP’s, TGP’s e TSP’s,
melhoramos as condições de trabalho para
os professores com o fim das medidas
punitivas do PRODAP/PRODUT, com
a efetivação dos 33% da Hora Atividade.
Além disso, conseguimos o reconhecimento
dos professores como profissionais de nível
superior, mas só o reconhecimento não é

o suficiente, a diferença das tabelas salariais
ainda existe e tem que ser solucionada.
Trabalhamos sem descansar em busca
de reconstruir na Administração o respeito
por você servidor e reconquistar os
direitos perdidos. Outra grande vitória que
emocionou a muitos amigos e amigas foi a
devolução dos descontos dos mais de 1.700
servidores, que como heróis, participaram
da histórica greve de 2006. Confesso a
vocês que muitos me chamaram de louco
e disseram que ninguém mais iria ver este
dinheiro. Por isso, meu muito OBRIGADO
a você que acreditou!
Temos tido paciência neste anos,
correndo atrás do que nos foi tirado pelo
PT e pela gestão Cutista que passou pelo
nosso sindicato. Assim que colocarmos uma
pedra sobre este passado sombrio, daremos
passos largos com foco no desenvolvimento
do funcionalismo Público Municipal de
Marcelo Urbaneja
Londrina.
Presidente do SINDSERV
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SINDSERV busca proposta para reposição
do nível superior
N

municipais é de aproximadamente 53
milhões de reais ao mês, essa correção
das perdas inflacionárias, se pagas em uma
única vez, corresponderia ao acréscimo de
49 milhões de reais por ano.

Devolução do Imposto Sindical começa a ser
paga em setembro para servidores sindicalizados
A

ssim como aconteceu em 2014, a diretoria
do SINDSERV decidiu pela devolução
da Contribuição Sindical para os servidores
sindicalizados que tiveram o desconto no mês
de março deste ano.
Desde que a justiça decidiu pela inserção
do funcionalismo público municipal, na
obrigação do recolhimento da contribuição, o
presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja,
se posicionou favorável à devolução. "Este
foi um compromisso que assumimos com os
servidores sindicalizados que contribuem com
o sindicato mensalmente. Com essa devolução,
fazemos justiça para com quem contribui
financeiramente com o sindicato", resaltou
Urbaneja.
A partir do dia 15 de Setembro, os diretores
do SINDSERV estarão visitando os locais de
trabalho com as informações sobre a devolução
dos 60% do imposto sindical. Vale lembrar
que quando é descontado um dia trabalhado
do servidor, apenas 60% desse valor vem
para o Sindicato, o restante fica divido em 5%
para confederação correspondente, 15% para
Federação correspondente, 10% para Conta
Especial de Emprego e Salário – administrada
pelo Ministério do Trabalho, 10% para Central
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 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 se organizaram 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).

Gestão SINDSERV para Todos

nova reunião que
deve acontecer em
meados de outubro.
“Temos
um
espaço de diálogo
nesta gestão, que
não tínhamos nas
gestões municipais
a n t e r i o r e s ,
isso
propiciou
muitos
avanços
para a categoria.
Conversamos com o
prefeito e dissemos
que essa proposta
é inaceitável e ele nos pediu mais um
tempo para poder construir algo melhor”,
explicou Urbaneja.
Hoje a folha de pagamento dos Servidores

PAGAMENTO ANUAL DA INFLAÇÃO

o dia 31de agosto, a diretoria do
Sindserv se reuniu com o prefeito
Alexandre Kireff, buscando avançar na
proposta
apresentada
anteriormente
pela administração em relação às perdas
salariais do Nível Superior, 16% em dez
anos.
O Presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja, mais uma vez mostrou para
o prefeito os estudos que o sindicato
desenvolve em cima das contas do
munícipio, por isso defende a melhoria
desta proposta, já que as perdas salariais
são de 28,5%.
A argumentação da Administração é
de receio em relação ao futuro, por conta
da crise que o País está enfrentando. Por
conta disso, o prefeito Alexandre Kireeff
solicitou mais um novo prazo, para uma
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Novos cursos voltados aos servidores
N

o dia 26 de agosto o SINDSERV deu
iniciou a mais um curso que proporcionará
oportunidades para que os servidores possam
progredir em suas carreiras. Teve início as aulas
do curso Elétrica Residencial em parceria com a
instituição Colmeia.
Os diretores do SINDSERV, Edson Pedrozo,
Regina Dirce e José Lino, fizeram as honras de
abertura da nova turma. O diretor Pedrozo falou
aos presentes, da satisfação que o sindicato tem,
ao ver o empenho dos servidores nos cursos
oferecidos pela gestão SINDSERV para Todos. “É
graças ao retorno tem nos dado, que a nossa gestão
tem procurado cada vez mais novidades para que
vocês utilizem em suas carreiras e nas suas vidas”,
disse Pedrozo.

A diretora Regina Dirce, informou
que no mês de setembro um outro curso
terá início, o de Saúde Humanizada,
também pelo Colmeia. “Estamos
fechando as turmas para que em breve
os servidores possam se aperfeiçoar e
utilizar os pontos em suas Promoções
por Conhecimento. O empenho pela
educação dos servidores é uma das
bandeiras mais importantes do nosso
sindicato”.
Os cursos oferecidos tem duração
de 100h e valem 20 pontos para a
Promoção por Conhecimento.
Outro curso que já está em andamento
é o de informática ministrado pela UEL
em parceria com a Microsoft. O
curso conta com dois módulos (Pilares
da Educação Digital e Aluno Monitor)
que somados tem carga horária de
160h o que representam 32 pontos
para a promoção por conhecimento.
Até agora, desde que essa parceria
com a UEL/Microsoft foi firmada com
o SINDSERV, mais de 500 servidores
já realizaram este curso.

O Presidente do SINDSERV Marcelo Urbaneja na
abertura do Curso de Informática

www.sindserv-ld.com.br
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SINDSERV participa da
Melhores acomodações
abertura da Semana Mundial para os Servidores da
de Amamentação 2015
Pavilon
diretora
Érika
Otaguiri
representou o SINDSERV
na abertura da Semana Mundial
de Amamentação 2015 (SMAM)
que teve o tema neste ano
“Amamentação e Trabalho: Para
dar certo o compromisso é de
todos”.
O evento contou com a
presença de várias autoridades,
representantes
de
diversas
entidades
do
município,

N

o dia 5 de agosto, o diretor
do SINDSERV, Edson
Pedrozo, esteve na nova Pavilon,
visitando Servidores e a reforma
da antiga oficina conferindo
as
acomodações que foram
reformadas para os servidores.
O novo espaço conta com uma
área administrativa mais ampla e
arejada e um refeitório com melhor
acomodação para os servidores.
Segundo o diretor Pedrozo, “esse
espaço é merecido para estes
servidores que mantem a cidade

funcionando, faça sol ou chuva. O
sindicato tem trabalhado para que
as condições de trabalho, tanto
quanto aos EPI’s, quanto pelas
acomodações, sejam garantidas
para o servidor”, comentou o
diretor.
Se não fosse o trabalho
constante do SINDSERV, e
a força de vontade de todos
os servidores da Secretaria de
Obras que reformaram o local,
essa conquista não teria saído do
papel.

Gestão SINDSERV para Todos

empresas dos mais diversos
ramos de atividades, que atuam
em projetos voltados para este
fim e são ligados a instituições
que apoiam este assunto, com
o objetivo de disseminar a
importância do aleitamento
materno.
Este projeto faz parte do
programa
da
Organização
das Nações Unidas - ONU - 8
maneiras de mudar o mundo,
e
organizada
pelo movimento
Nós
Podemos
Paraná, e atinge
os itens quatro
e cinco: reduzir
a
mortalidade
infantil
e
melhorar a saúde
das
gestantes,
respectivamente.

PCCS GERAL SIMPLIFICADO PARA TODOS

A
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Conviver de Diretores da Região Leste
plantou neste mês uma semente no futuro
da educação de Lodnrina
N

o dia 17 de agosto, aconteceu na
Escola Municipal José Garcia
Villar o 1º Encontro das Unidades
Escolares Municipais da Região Leste
de Londrina, evento que reuniu
aproximadamente 800 professores da
rede municipal.
O evento que contou com o
apoio do SINDSERV, surgiu em um
momento de discussão de valores
educacionais ocorrido em um Conviver
de Diretores da Região Leste de
Londrina, que discutiu o valor da escola
para a sociedade e o que cada escola faz
dentro de sua comunidade.
A partir desta ideia, foi pensado um
evento, no qual os educadores pudessem
fortalecer os trabalhos pedagógicos
dentro de cada Escola e CMEI.
No
evento,
os
professores
participantes puderam mostrar e apreciar
os projetos desenvolvidos em cada
uma das escolas e CMEIS, da região
Leste. Além de participarem de diversas
oficinas voltadas tanto para o direito do

servidor como de práticas pedagógicas
para serem usadas dentro de sala de aula.
O presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja durante a abertura
do evento, falou aos presentes da
importância de iniciativas como estas. “O
importante é dar sempre um passo para
estar à frente, e esse evento demonstra
isso. O SINDSERV é parceiro neste
evento, justamente por acreditar que o
aprimoramento do servidor é essencial
para o profissional e também para a
sociedade”, disse Urbaneja.
Este 1º Encontro serviu como um
embrião para um projeto que atinja as
escolas municipais das outras regiões do
município. “O Conviver de Diretores da
Região Sul já está se organizando para
aplicar esta ideia aos professores da sua
região e o SINDSERV mais uma vez
será parceiro desta brilhante iniciativa”,
completou Urbaneja.
Confira todas as fotos deste evento
na nossa página do facebook.com/
sindservlondrina.

Escola forma sua primeira turma de GMM

A

Escola
Municipal
Maria
Cândida Peixoto Salles, neste
mês realizou a formatura da sua
primeira turma do Projeto Guarda
Municipal Mirim, desenvolvido
pela GM.
Segundo a diretora da escola,
Adriana Ribeiro Ferreira, a escola
é a terceira a ser contemplada pelo
projeto da GM e está sendo muito
bom para os
alunos. “O curso
tem
duração
de três meses
e o resultado
é muito bom,
eles tem mais
respeito
pelas
pessoas,
mais
responsabilidade,
aprendem noções
de civismo entre
outras
coisas”,

explicou Adriana.
O diretor do SINDSEV,
Leonildo Guergolett, representou
o sindicato na cerimônia de
formatura e se disse muito feliz com
esta nova conquista. “São projetos
como estes que temos a certeza de
que juntos, contribuiremos para a
construção de um mundo muito
melhor”, disse o Leonildo.

www.sindserv-ld.com.br
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Comissão Permanente do PCCS,
segue com reuniões quinzenais, com
foco no término dos estudos de propostas
para os Cargos de AGP/TSP e TGP.
Assim que os trabalhos forem
concluídos, eles serão encaminhados
à Secretaria de Fazenda para análise
e posterior discussão com o prefeito.
Se em ambas as etapas as propostas
forem aprovadas, o documento será
encaminhados para passar pelos trâmites
da Câmara Municipal de Londrina.
O próximo passo a ser discutido pela
Comissão do PCCS, é a revisão dos Cargos
de Níveis Superiores.

conteceu no último dia 10, na
Vila da Saúde, a eleição de posse
da Diretoria Executiva do Conselho
Municipal de Saúde na gestão 20152016.
O SINDSERV que detém a
titularidade e a suplência no segmento
dos trabalhadores e compôs a chapa
Renovação com o diretor Fábio Vinícius
Molin, disputando a 1ª vice presidência.
A chapa foi eleita e os trabalhos
tiveram inicio no dia 26 com a primeira
reunião ordinária do Conselho.

Mês do implante para Servidor

Público Municipal

Gestão SINDSERV para Todos
ZERAMENTO PARCELADO DAS PERDAS DOS TGP’s E TSP’S

SINDSERV assume a vice
Comissão do PCCS
presidência do Conselho
Municipal de Saúde de
termina relatório sobre
Londrina
cargos de AGP/TSP e TGP A
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SINDSERV realizou sorteio para servidor que
completou Quebra-Cabeça
D

urante quatro meses o
SINDSERV colocou dentro
de seu jornal, peças de um quebracabeça, objetivando sortear uma
televisão de 32 Polegadas para os
servidores. A ideia surgiu visando
estimular os sindicalizados a
acompanhar as noticias que o
sindicato publica em seu informativo.
O sorteio aconteceu no dia 1º de
setembro às 9h30 e o felizardo foi
o servidor Elizeu Robson Mussi da
Secretaria de Saúde.

Para o presidente do sindicato
Marcelo
Urbaneja
é
muito
satisfatório poder realizar esse tipo
de premiação “É um estimulo para
que o servidor leia nosso jornal,
todas as matérias que produzimos
são relevantes para a categoria, dessa
maneira, conseguimos prender um
pouco mais a atenção”, explicou.
Portanto,
atenção
amigo
servidor e amiga servidora, que
outras promoções irão acontecer
em breve!
O diretor Leonildo realizou a entrega da TV ao servidor Elizeu Robson Mussi

Para o sorteio, foi realizada uma chuva com os cupons dos
servidores participantes

O servidor Valter Goes Crude, acompanhou o sorteio ao lado
do diretor Francelino e do presidente Marcelo Urbaneja

As edições onde foram publicadas as peças da promoção junto
do canhoto sorteado

Mais uma bandeira
defendida pelo
SINDSERV, é
conquistada

F

oi aprovado pela Câmara de Vereadores de Londrina no
mês de agosto, a Lei 12.315/15 que concede aos Agentes de
Endemias o direito ao "Passe Livre", com isso, esses servidores
utilizarão gratuitamente os coletivos para o deslocamento dentro
da área de trabalho.
Essa conquista vinha sendo defendida pelo SINDSERV
desde 2013 onde, durante uma reunião de OLT com os ACE's,
foi relatado que os mesmos percorriam até 3Km ou mais, do
ponto de encontro até o local onde se iniciariam os trabalhos.
Isso encurtará o tempo gasto do trajeto percorrido de uma
área para outra durante a jornada de trabalho. O sindicato
sempre defendeu melhores condições de trabalho, por isso
lutou por essa conquista.
Na última reunião com a Administração, o SINDSERV,
solicitou ao prefeito que viabilize a utilização do Passe Livre
para os ACE’s já neste ano, uma vez que na lei aprovada, este
benefício passa a vigorar somente em janeiro de 2016.
Obrigado a todos os ACE's que confiaram no SINDSERV!

Arte do servidor João Paulo Batista Alvares, ACE

www.sindserv-ld.com.br
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SINDSERV foi convidado a compor a
mesa de evento organizado pelo Núcleo do
Patrimônio Público
Mais mil pessoas acompanham as palestras

Público

e debates sobre o assunto.

do

Norte

Pioneiro,
Dr.

Segundo dados do Ministério Público,

Kelle Cristina Diogo Bahena, teve a

dos 399 Municípios que consistem o

responsabilidade de recepcionar o evento

Paraná, quase nenhum disponibiliza de

sobre a segunda fase do projeto do portal

forma adequada, todas as informações

da transparência nos Municípios.

relativas a gestão pública, conforme exigido

comandado

pela

promotora

O presidente do Sindserv Londrina e

pela legislação.
Em sua primeira fase, o projeto teve

Urbaneja, foi convidado para se juntar a

o portal intitulado “Transparência dos

mesa composta pelo Procurador geral de

Municípios”, lançado em Outubro do ano

Justiça do Estado, Dr. Gilberto Giacoia,

passado,

os Juízes das comarcas das Cidades do

pela Celepar, e de acesso a todos os entes

Norte Pioneiro , o Comandante da Policia

públicos interessados.

Federal, o Comandante da Policia Militar
e diversos promotores dos municípios

Para

disponibilizado

mais

gratuitamente

informações

acesse

o

site:http://www.portaltransparencia.gov.br/

Paranaenses.
No evento, mais de 50 Municípios
estavam presentes, além dos presidentes
dos sindicatos de Servidores Públicos
Municipais

de

Figueira,

Conselheiro

Mairinck, Curiúva, Jataizinho, Jaboti, Santa
Cecilia do Pavão e São Jerônimo da Serra.

VALOR ESPECIAL PARA SERVIDORES
APOSENTADOS SINDICALIZADOS

“SINDSERV-TOUR” leva os servidores
para Palmas Hotel e Beto Carrero

Saída: 16/11 de Londrina às 20h30 com destino ao Beto Carrero, Penha-SC
Retorno: 19/11 saída do Palmas Hotel após o almoço, chegada prevista em Londrina
dia 20/07 às 2h.

Cronograma:

16/11 - Saída para Beto Carrero
17/11 - Café da manhã em Penha (não incluso) e logo após, entrada no Parque Beto Carrero (Almoço
não incluso). Às 17h, saída com destino ao Hotel Palmas. Às 19h, chegada no Hotel para chek in e
logo após jantar (incluso) e baile.
18 e 19/11 - Café da manhã (incluso), onde o associado poderá desfrutar das piscinas, lago, sauna,
passeios a cavalos, além de poder curtir a praia de Palmas. Almoço (incluso) e jantar (incluso).
19/11 - Retorno para Londrina por volta das 15h.
INVESTIMENTO
Para Sindicalizado SINDSERV e seus acompanhantes:
R$ 1.231,00 divididos em até 10x dentro da margem consignada.

Servidores Aposentados: R$ 890,00 com valor subsidiado pelo SINDSERV (Valor
exclusivo para o servidor aposentado sindicalizado)
Mais Informações: SINDSERV (43) 3372-1257

Gestão SINDSERV para Todos

Vice presidente da FESMEPAR, Marcelo

EDUCAÇÃO: 33% DAS HORAS ATIVIDADES

O

Núcleo de defesa do Patrimônio

10
Aposentados participam de Arraiá na
Chácara do SINDSERV
Sindserv | Agosto/Setembro/2015

O

s
aposentados
que
participam
mensalmente
das
atividades
do
SINDSERV, se divertiram muito neste mês
com uma típica festa julina, em um espaço
muito especial, a nova Chácara do SINDSERV
na Fazenda Nata.
O encontro organizado pela diretoria do
SINDSERV, começou logo cedo com os
servidores aposentados que se reuniram em
nossa sede. Chegando lá, participaram de
brincadeiras esperando abrir o apetite para o
almoço.
Após uma pausa para recompor as energias,
os participantes se divertiram ao som de
músicas ao vivo, dançaram quadrilha e lógico,
não faltou o bingo!
“Tentamos fazer uma festa diferente para
esses nossos companheiros tão especiais”,
brincou o diretor Julinho.

Servidores visitam sede campestre do SINDSERV na Fazenda Nata

A

s visitas dos servidores
sindicalizados na chácara
continuam. Até agora mais de
700 servidores puderam conhecer
o espaço que se tornará a futura
sede campestre do SINDSERV,
localizada na Fazenda Nata.
Em virtude da pouca estrutura,
as visitas são controladas, com
grupos em torno de 60 pessoas
para que as famílias dos servidores,
possam ser bem atendidas.
O Presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja explica que os
projetos para a construção de um

centro de lazer para o servidor
já estão sendo realizados. "Já
contratamos uma empresa de
arquitetura para desenvolver um
projeto que transforme esta área
em um verdadeiro clube para
o servidor sindicalizado. Essa
construção é a realização de um
sonho desta gestão", explicou
Urbaneja.
Se você ainda não conheceu
nosso novo espaço, fique tranquilo,
os diretores estão fazendo os
convites regularmente nos locais
de trabalho.

www.sindserv-ld.com.br
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SINDSERV
LONDRINA - UGT

9961-6288

Gestão SINDSERV para Todos

(

ZERAMENTO DAS PERDAS DOS AGENTES

VOCÊ CONDORDA com um sindicato
que utiliza o dinheiro do trabalhador para
financiar passeatas em favor do governo
Petista em horário de trabalho quando a
economia está a beira de um colapso?
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Mês do Servidor
participarem da comemoração do mês do servidor no

O Sindicalizado poderá participar gratuitamente
em uma das três datas a seguir:
Dias 04/10/2015
		18/10/2015
Horário: 11h30 às 14h
		25/10/2015
Local: Rincão Sulino - CTG Londrina
Os convites deverão ser retirados na Sede do
Sindserv a partir do dia 10/08 até 02 dias antes da
data do evento (dependendo da disponibilidade).
(não serão vendidos / entregues
convites nos dias dos eventos)

R$ 35,00

Dependentes dos filiados até
10 anos não pagam.
(OBRIGATÓRIO RETIRAR CONVITE)

a preço de custo

