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Almoços do
SINDSERV reune mais
de 4000 pessoas no
CTG

Agora sim é uma
realidade:
28%, NÓS
CONSEGUIMOS!!!

Palestras motivacionais:
Uma injeção de ânimo
para o servidor!

Projetos que
tramitam na Câmara
de Vereadores,
influenciam servidores
Depois de uma intensa negociação entre o sindicato e a Administração
municipal, o prefeito Alexandre Kireeff apresentou uma proposta para
o SINDSERV. Após aprovação em Assembleia, prefeito assinou e
encaminhou PL para a Câmara
O SINDSERV está atento nos projetos que
circulam, estão em fase de votação e que são Próximo roteiro do SINDSERV-Tour proporciona ao Servidor
passeios em Foz do Iguaçú
importantes para os servidores.
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Com a recente Assembleia da categoria que
aprovou a proposta da Administração da reposição
dos 28% dos servidores de nível superior,
concluímos um ciclo de lutas que teve início em
2005, quando assumimos a gestão do SINDSERV
e começamos a combater uma Administração
Petista que não pensava nos servidores e nos seus
familiares.
Todas nossas batalhas para reaver os direitos que
os servidores perderam durante esta época foram
vencidas, uma a uma, primeiro com o decreto 70
que suspendeu os descontos dos bravos servidores
que cruzaram os braços na greve de 2006.
Depois, o reconhecimento para os servidores
aposentados, com a recomposição de uma única
vez dos 37% de defasagem salarial, conquista que
abriu caminho para a recomposição das demais
categorias.
Em 2011 tivemos a aprovação dos PCCS’s Geral
e do Magistério, que trouxe isonomia e tornou
mais justos os critérios para que o servidor evolua
dentro de sua função. Aos professores, as medidas

punitivas foram derrubadas e o reconhecimento
como profissionais de nível superior foi amplamente
comemorado.
A instituição dos 33% de hora atividade,
diferente do que muitos pensam, não é o ganho em
espécie, mas sim o direito do professor de dedicar
33% de sua carga horária semanal ao planejamento
de atividades dentro da sala de aula, correção de
provas, entre outros, tentando evitar assim que os
professores levem trabalho para casa.
Conquistamos a recomposição dos AGP’s, TGP’s
e TSP’s, e o que muitos duvidavam que aconteceria,
tornamos possível a Devolução do Dinheiro da
Greve de 2006 para aqueles mais de 1700 servidores
que combateram os desmandos da época.
Infelizmente, ainda hoje, temos pequenos
grupos de servidores que continuam pensando no
seu próprio umbigo, querendo excluir categorias de
projetos para que seus ganhos sejam maiores. Isso
já aconteceu naquela época negra da Administração
PeTista junto a um sindicato CUTista, e se não
tomarmos cuidado, a injustiça pode voltar a se tornar
realidade, devemos permanecer em estado de alerta!

Com este ciclo fechado, podemos vislumbrar
novos caminhos para os Servidores Públicos
Municipais de Londrina agora pensando em ganho
real e em mais benefícios para TODOS!

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

Expediente:

Serviço:

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).

ATENDIMENTO JURÍDICO:
Todo servidor sindicalizado ao SINDSERV tem direito
ao atendimento jurídico gratuito para causas trabalhistas
e previdenciárias. Basta telefonar no sindicato e agendar
seu atendimento de segunda à sexta

ATENÇÃO: DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, É O ÚLTIMO
DIA PARA O SERVIDOR SINDICALIZADO VIR ATÉ O
SINDICATO PARA RETIRAR O IMPOSTO SINDICAL
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Assim se constrói a Democracia: Vence a decisão da Maioria!

Em Assembleia categoria opta por aceitar
proposta da Administração
N

recomposições salariais, entrado em greves e
não conquistaram nada, foi o que aconteceu
com os professores do nosso estado. A
maioria dos presentes na assembleia também
entenderam assim e votaram para a aprovação
da proposta, mas a luta ainda não acabou!”,
esclareceu o presidente do SINDSERV.
O prefeito foi notificado da decisão e no
dia 27 de outubro, assinou em seu gabinete
o Projeto de Lei para ser encaminhado à
Câmara de Vereadores, para apreciação e
votação.
Fiquem Alertas! Assim que o projeto
entrar em Pauta, o SINDSERV convocará os
servidores a participar da votação.

SINDSERV conquista alteração na base de cálculos
para adicional de Insalubridade

E

m reunião no último dia 20 o prefeito
Alexandre Kireeff, formalizou a
proposta para o zeramento da defasagem de
28% aos servidores de nível superior. Essa
proposta completa o ciclo de negociações em
torno da defasagem salarial de 37% adquirida
na Administração Nedson Micheleti.
O prefeito aceitou negociar os 28%, contra os
16% apresentados na última proposta, mas
quanto ao tempo de pagamento, entendeu
optar pela prudência fiscal e realizar a
recomposição em 10 parcelas anuais (vide
matéria acima).
Outro ponto forte de conquista para os
servidores, foi a sanção da Lei 12.343/2015
que reconfigura a base de cálculo para o
adicional de insalubridade, antes tinha como
base o salário mínimo (R$ 788) e agora com a
nova lei, em cima do salário base de R$ 896,00.

Segundo o presidente
do
SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, “a
Administração utilizava
como base para este
cálculo o salário mínimo
nacional, que segundo
o Supremo Tribunal
Federal é ilegal. Levamos
esta reivindicação para
a mesa de negociações
e conseguimos que essa
distorção fosse revista
pelo município, e hoje
culminou com a assinatura desta lei que
estabelece uma nova base de cálculo com
o menor salário pago aos servidores R$
896,00”, explicou Urbaneja.
Com a alteração, o impacto na folha de

pagamento subirá cerca de R$ 525 mil para
R$ 700 mil ao ano. “Essa alteração beneficiará
aproximadamente 2.860 servidores de
diversas secretarias que recebem o adicional
de 20% e de 40%”, finalizou Urbaneja.

Gestão SINDSERV para Todos

Administração: 16%
para os professores
e 28% para os
demais cargos de
nível
superior,
o
SINDSERV
não
aceitou; depois uma
nova proposta: 16%
para todos os cargos
de nível superior, mais
uma vez o SINDSERV
não aceitou; em outro
momento a Prefeitura
insistiu em pagar
somente 16% para
todos os cargos de nível superior, desta vez
com pagamento em 10 parcelas anuais,
o SINDSERV não aceitou os termos, e
por fim, a Administração apresentou uma
proposta, dizendo ser a última, e que o
sindicato apresentou para a categoria: 28%
para todos os cargos de nível superior, pagos
em 10 parcelas anuais e com o compromisso
do prefeito de retomar as negociações em
2017 quando há uma previsão de um cenário
econômico um pouco melhor do que o
atual”, explicou Urbaneja.
“Compreendemos que o momento
não é satisfatório para ninguém, outras
categorias do setor público, tem brigado por

PAGAMENTO ANUAL DA INFLAÇÃO

o dia 24 de outubro, aconteceu na sede
do SINDSERV, uma Assembleia geral
para discutir a proposta apresentada pela
Administração para a correção dos 28% de
defasagem de todos os Servidores de nível
superior.
Pontualmente às 10h30, o presidente do
sindicato, Marcelo Urbaneja, deu início aos
trabalhos explicando a trajetória da história
de luta que o sindicato tem feito ao longo
destes 10 anos e que culminaram nesta
negociação com a Administração. “Essa
defasagem salarial é um dos resquícios que
a administração petista de Nedson Micheletti
deixou para a categoria, quando beneficiou
um pequeno grupo com promoções
exorbitantes, enquanto a maioria dos
servidores amargaram durante pouco mais
de oito anos 37% de defasagem salarial. Esse
praticamente é o último ‘espinho’ que restou
daquela época e agora, com esta aprovação,
podemos seguir em frente e começar a falar
em ganhos reais para todos!”, disse Urbaneja.
Durante a introdução, foram apresentados
os resultados das diversas reuniões que
a diretoria do SINDSERV teve com a
Administração e os estudos do comportamento
financeiro atual e simulado dos próximos
anos. “Iniciamos nossas negociações para
este item com as seguintes propostas da
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Mais uma bela iniciativa para os
professores da Região Sul
N

o dia 30 de setembro, na Escola Municipal
Carlos Costa Branco, ocorreu o Encontro das
Unidades Escolares Municipais da Região Sul de
Londrina evento que reuniu aproximadamente 900
professores da rede municipal.
A exemplo do que aconteceu no encontro do
dia 27 de agosto, na região Leste, o SINDSERV foi
um dos apoiadores deste importante trabalho, que
surgiu em um momento de discussão de valores
educacionais ocorrido durante um Conviver de
Diretores, que destacou o valor da escola para a
sociedade e o que cada escola faz dentro de sua
comunidade.
A partir desta ideia, foi pensado desse evento ser

replicado, no qual os educadores pudessem fortalecer
os trabalhos pedagógicos dentro de cada Escola e CMEI.
Os professores participaram de diversas oficinas
voltadas tanto para o direito do servidor como para
práticas pedagógicas a serem usadas dentro de sala
de aula.
O presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja
discursou aos presentes e revelou aos professores
novos da rede que assim como eles, também é
professor e que tem plena consciência da importância
que a educação de qualidade faz na vida de uma
pessoa e relembrou o trabalho e as conquistas que o
sindicato conseguiu para os servidores municipais da
educação de Londrina.

“SINDSERV-TOUR” leva os servidores
para Foz do Iguaçú / Paraguai
Saída: 10/12 de Londrina às 22h30 com destino a Foz do Iguaçú-PR
Retorno: 13/12 saída de Foz do Iguaçú por volta das 11h30, chegada prevista
em Londrina às 23h.
Cronograma:
11/12 - Chegada às 6h com café da manhã incluso e ida ao Paraguai até às 15h30. No retorno
check-in no hotel e à noite jantar no restaurante Rafain (bebidas não inclusas)
12/12 - Após café da manha (incluso), saída para o Parque das Aves e Catarata do Iguaçú.
Retorno para almoço (bebidas não inclusas) e descanço no hotel. Às 17h30, saída ao Duty
Free e Feirinha na Argentina, retorno às 22h30.
13/12 - Café da manhã no hotel (incluso), check-out às 11h30. Parada para Almoço no shopping
Cataratas (não incluso). Retorno para Londrina.
INVESTIMENTO
Para Sindicalizado SINDSERV e seus acompanhantes:
R$ 890,00 divididos em até 4x dentro da margem consignada.
Mais Informações: SINDSERV (43) 3372-1257

www.sindserv-ld.com.br
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Câncer de mama é a doença que mais mata
mulheres no Mundo

DEPOIS
rádio terapia.
O diagnóstico e tratamento
efetivos só foram possíveis
porque a servidora sempre fez o
exame regularmente “Descobri
o Câncer no inicio, e se pudesse

Gestão SINDSERV para Todos

ANTES
tratamento
foram
rápidos,
em Maio Ilza já fez a cirurgia
da retirada do nódulo e logo
começou o tratamento de
quimioterapia, hoje já está na
última fase desse processo, a

dar um conselho diria que
em hipótese alguma devemos
deixar de fazer o auto- exame
é uma doença que tem cura,
principalmente se descoberta
no começo, e se tem cura a
gente tem que correr atrás
e vale lembrar que o câncer
de mama não afeta só as
mulheres, os homens além
do câncer de próstata também
podem se acometer do câncer
de mama” disse Ilza.
O exame preventivo é
oferecido gratuitamente pela
rede pública de saúde, indolor
e de rápido resultado, mas
apenas 20% das mulheres
que agendam esse exame,
comparecem para fazê-lo.

PCCS GERAL SIMPLIFICADO PARA TODOS

O mês de outubro é
marcado pela luta contra o
câncer de mama, doença
hoje que mais mata mulheres,
apenas no Brasil são 50 mil
casos todos os anos, por conta
disso o mundo todo acolhe o
mês e o laço rosa como forma
de abranger e incentivar as
mulheres a fazerem o autoexame.
A auxiliar de enfermagem
Ilza Costa de Araujo, além de
fazer a mamografia ano a ano
sempre fez o exame de toque,
e foi em Janeiro de 2015 ao
fazer esse exame que sentiu
um nódulo na mama esquerda.
O processo de descoberta
do Carcinoma e o inicio do
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Almoços de Confraternização do Sinds
F

oram
quatro
festas
de
confraternização
com
o
servidor, quatro domingos para
ficar na história. Em todos, o clima
de amizade e descontração foi o
que imperou entre os servidores,
amigos e familiares. Mais de quatro
mil pessoas passaram pelo salão
do CTG - Rincão Sulino!
Os eventos contaram com um
delicioso almoço com costela de
chão, músicas e danças típicas
gaúchas, e para refrescar, sorvetes
foram distribuídos. Além disso,
os presentes puderam relembrar
alguns fatos que marcaram a greve e
os dez anos da gestão Sindserv para
Todos, com uma exposição de fotos
cronológicas que retrataram um
pouco a trajetória percorrida pelo

www.sindserv-ld.com.br
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v são um sucesso
Gestão SINDSERV para Todos
ZERAMENTO PARCELADO DAS PERDAS DOS TGP’s E TSP’S

sindicato liderado pelo presidente Marcelo Urbaneja.
Durante os discursos de abertura, Urbaneja
agradeceu os ali presentes e ressaltou “Depois que o
sindicato deixou de ser cutista, nós tomamos o lado do
servidor e começamos a construir uma nova história com
inúmeras conquistas e benefícios. Não podemos deixar
de valorizar o trabalho que o sindicato vem realizando,
nesses últimos oito anos, todos os servidores municipais
recebem acima da inflação.” Finalizou o presidente.
Também estiveram presentes o Prefeito de Londrina,
Alexandre Kireff e o vereador Amauri Cardoso, entre
outros vereadores, o prefeito fez questão de falar para
os servidores, no primeiro almço “Não vai ser por
prefeitos, deputados ou presidente que o atual cenário
politico vai mudar, tenho plena convicção que para o
país ir para frente dependerá de todos os servidores,
pois são eles que hoje constroem o Brasil” finalizou
Kireff.
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EDUCAÇÃO: 33% DAS HORAS ATIVIDADES
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SINDSERV realiza palestras motivacionais e
sorteia notebook
N

o último dia 30, o salão de
eventos da AFML foi palco
de duas excelentes palestras para
os servidores sindicalizados. O
Sindserv sempre pensando no
desenvolvimento e crescimento
do servidor, decidiu em parceria
com o Coopercard realizar para
seus sindicalizados as palestras:
“Educação com ação” e o “Servidor
feliz” ministradas pelo Dr. Amauri
Crozariolli.
No período da manhã e da tarde
a palestra “Educação com ação”, fez
com que os professores refletissem
na maneira que encaram a sala de
aula, e de forma descontraída o
palestrante afirmou que nos tempos
de hoje o professor tem que realizar
inovações, ter entusiasmo, bom
relacionamento, otimismo, liderança,
amor pelo que faz e realizar aulas
de qualidade, ou seja, em forma de
acróstico “REBOLAR”.
No período da Noite foi à vez
de todos os servidores participarem
da palestra “O Servidor Feliz”. De

cunho motivacional, o Palestrante fez
o resgate da necessidade das pessoas
de sempre seguir em frente, vencer
e crescer no ambiente de trabalho, e
frisou a importância que o servidor
tem para seu município, é ele que
conduz a cidade.
Durante todo o evento quase 200
pessoas se fizeram presentes, diversos
brindes foram entregues e ao final
um notebook foi sorteado para a
servidora da Educação, Simone dos
Santos C. Lima.

Como demostrou na palestra de 2014, o porfessor Amauri transformou
suas palestras em espetáculos

A servidora Simone dos Santos, foi a ganhadora do notebook e veio
ao SINDSERV receber seu prêmio das mãos da diretora Érika

Mês do implante para Servidor

Público Municipal

11
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O que era pra ser apenas um dia diferente se
tornou um estilo de vida
C

amila Astley Amaral tinha apenas 12 anos
quando um professor de Educação Física da
escola onde estudava, convidou os alunos para
participarem do projeto futuro de Londrina, que

U

foi criado através da fundação de esportes, onde
eles aprenderiam Judô. A estudante na época
foi para acompanhar sua amiga, mas acabou
se apaixonando pela luta, e até hoje pratica o
esporte.
Mas Camila como tantos outros esportistas mesmo
tendo ótimos desempenhos em campeonatos, não
recebe nenhum patrocínio, seja de empresas privadas
ou do governo. Para poder disputar, a mesma, tem
que dispor de recursos próprios “Quando disputo
campeonatos sempre vou representando a cidade
de Londrina ou o estado do Paraná carrego o nome
da nossa Cidade e Estado, mas mesmo assim nunca
recebi nenhum tipo de apoio”, confirma a atleta.
Por conta disso, mesmo tendo pontuado no
campeonato paranaense, o que dava o direito de
participar dos jogos universitários brasileiros deste
ano, um dos maiores campeonatos da América
Latina, Camila se via em um impasse para conseguir
participar do JUB´S “Quando participamos desses
eventos, arcamos com tudo, desde a inscrição,
acomodação, transporte, alimentação, e são custos
altos, por que muitas vezes temos que ficar vários
dias no lugar da competição.”
Foi quando o Sindserv entrou em sua vida, sua

Por uma
aposentadoria
melhor

ma parceria entre CAAPSML, Medicina do Trabalho,
Prefeitura Municipal de Londrina e Sindserv,
resultou em um encontro muito animado com um grupo de
servidores que está para se aposentar ou que se aposentou
ao longo deste ano, conhecido como PPA (Programa
de Preparação para a Aposentadoria), oferece durante
o ano diversos encontros com o objetivo de preparar os
servidores para a chegada da aposentadoria.
No dia 21 de Outubro, o encontro ficou por conta do Sindserv
Londrina, pela manhã todos foram recepcionados com um café
oferecido na sede do sindicato, em seguida, todos foram passar
o dia no Greminho. Cerca de 70 servidores participaram de um
bingo, coordenado pela diretora Regina Dirce, seguido de um
churrasco feito pelos diretores Marco Modesto e Gazolli, a tarde
continuaram com a programação de atividades promovidas pelo
diretor Júlio Cezar e para finalizar um bolo com sorvete foi
servido aos participantes.
Paras os diretores do Sindserv que organizaram o evento,
Regina Dirce e Julinho, foi uma grande satisfação passar o dia
com pessoas tão queridas “É sempre um prazer, participar de
projetos como esse, de interação e socialização, ficamos muito
satisfeitos com o dia de hoje” concluíram os diretores.

mãe que é servidora e sindicalizada pediu para
que o sindicato patrocinasse a viagem da filha para
esse campeonato, e por acreditar que o esporte
constrói o caráter positivamente de uma pessoa e é
o tipo de investimento que vale a pena, o sindicato
prontamente se dispôs a pagar o transporte dessa
judoca que mais uma vez mostrou sua competência e
trouxe a medalha de bronze.
Para Camila sem o judô sua vida não teria sentido
“O judô é minha vida, eu faço educação física por
causa do judô, dou aula de Judô e ainda treino
duas vezes ao dia, todos os dias, essa disciplina e
maturidade que tenho hoje é graças a esse esporte
tão maravilhoso, agradeço de coração ao Sindserv
por ter acreditado em mim” finalizou a competidora.

www.sindserv-ld.com.br

13

sindservlondrina

ATENÇÃO SERVIDORES
Informações sobre o Abono Permanência

Baile do

SINSAUDE

28 de novembro de 2015

23 horas

Mesa para sócios: R$ 220,00
Mesa para não sócios: R$ 250,00

(Desconto em folha de pagamento, parcelado em 3 vezes,
para funcionários da UEL)

Convites

Individual para sócios: R$ 60,00
Individual para não sócios R$ 70,00
Informações e convites nas secretarias da APUEL

3371-4506

3371-4406

(Campus)

Observações: É proi bida a entr ada de bebidas.

3371-2241
(HU)

É proi bida a entr ada de menores de 18 anos, excet o acom panhados dos pais ou respo nsávei s.

Gestão SINDSERV para Todos

APUEL

promove

EDUCAÇÃO: 33% DAS HORAS ATIVIDADES

O

Abono Permanência é um direito que o
servidor público tem quando atinge os
requisitos para a aposentadoria por tempo de
contribuição, mas decide não se aposentar.
Consiste na interrupção dos descontos
feitos a título de contribuição previdenciária,
geralmente de 11%.
Porém, a utilização do “Abono Permanência”,
principalmente pelo servidor com dois vínculos e
que transfere para um deles o tempo trabalhado
em outro regime (INSS, por exemplo), deve ser
sempre muito bem analisada.
É importante que o servidor leve em conta
que, a partir do momento em que tem proveitos
econômicos com o tempo decorrente de outro
regime, deixando de pagar a contribuição
previdenciária, perderá qualquer autonomia
sobre este tempo, que se fixa em definitivo no
regime onde foi aproveitado.
Paul Jürgen Kelter - Advogado do SINDSERV
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Café da manhã em
homenagem ao dia dos Professores
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No dia 15 de outubro os Professores Públicos
Municipais de Londrina foram especialmente
homenageados pelo Sindserv com um Café da
Manhã no salão da AFML. O evento reuniu mais
de 400 educadores.
O presidente do Sindserv Marcelo Urbaneja
fez uma fala curta parabenizando os presentes
pela data especial e aproveitou a oportunidade
para se apresentar também como professor, aos
novos educadores da rede. “Talvez alguns de vocês
não saibam, mas também sou professor, filho de
professora do município. Creci vendo minha
mãe trazer trabalho para casa e passar os finais de
semana corrigindo provas, planejando aulas e isso
me influenciou muito, pois assim como minha mãe,
também quero fazer a diferença na vida das pessoas.
Somos a única profissão que forma todas as outras

e mesmo assim não
recebemos o respeito
que merecemos. A
Gestão SINDSERV para
Todos está lutando para
que esse reconhecimento
possa se tornar realidade
em nosso município.
Parabéns Professores!",
discursou Urbaneja.
Ainda durante o
evento houve o sorteio
de brindes inclusive de
uma viagem para Foz do
Iguaçu que foi sorteada
para a professora Letícia
Rodrigues Paulino.

www.sindserv-ld.com.br
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Gestão SINDSERV para Todos
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ZERAMENTO DAS PERDAS DOS AGENTES

QUEM DEFENDE A
ISONOMIA PARA OS
SERVIDORES PÚBLICOS?
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ATENÇÃO: DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, É O ÚLTIMO DIA PARA O SERVIDOR
SINDICALIZADO VIR ATÉ O SINDICATO PARA RETIRAR O IMPOSTO SINDICAL

