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Servidores são
homenageados pelo
PPA ao se aposentarem

Assédio Moral no
Serviço Público: Um
grave problema que deve
ser combatido

Com a Gestão
SINDSERV PARA
TODOS, o servidor
ganha em DOBRO!

Servidores
Aposentados se
preparam para o último
encontro de 2015
/ Tabela 9

Durante a Assembleia que definiu a Pauta de Negociações para 2016, o
Os Servidores Aposentados que participam presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja, apresentou a evolução
das reuniões mensais no SINDSERV, salarial que os servidores obtiveram durante a Gestão "SINDSERV para
aguardam pelo último encontro de 2015. Todos!"
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
O ano de 2015 foi um ano de inúmeras
conquistas para nós, Servidores Públicos
Municipais. Conquistamos somente neste
ano: Aumento de 20% do valor do auxílioalimentação; Reposição de 28% das perdas da
Função Gratificada Incorporada; Reposição
de 12% das perdas da DAG GERAL e DAG
DE DIRETOR DE ESCOLA; Pagamento 1ª
parcela devolução do desconto da greve; 2ª
Promoção por Merecimento – 2 níveis para
todos os servidores; Criação de cargos para a
Diretoria de Saúde Ocupacional - Ações de
saúde e saúde ocupacional; Alteração do valor
de referência para pagamento do adicional de
insalubridade - do salário mínimo (788,00)
para o salário PML - Tabela 1 (885,95),
além da luta pela aprovação dos Projetos
de Lei para Coordenação Pedagógica na
Sec. De Educação; da hora-atividade para
os Professores; Pagamento proporcional da
licença-prêmio aos servidores que forem se
aposentar; Reposição de 28% dos cargos de

nível superior; e de alteração dos AGP’s –
alteração dos cargos transitórios.
Isso tudo somente em 2015, o que
demonstra o trabalho sério e intenso que
a Gestão “SINDSERV para Todos” tem
desempenhado à frente da representação dos
Servidores de Londrina.
Mas o sindicato só é forte com a
participação de seus sindicalizados, por
isso gostaria de agradecer e parabenizar os
servidores que atenderam nosso chamado
em duas oportunidades. A primeira foi para
a Assembleia do dia 25, que definiu os passos
que o SINDSERV trilhará em 2016, onde
foi aprovada nossa Pauta de Reivindicações
de 2016. O segundo momento foi no dia
30, quando o SINDSERV convocou os
professores a acompanharem a reunião
da Comissão de Justiça na Câmara de
Vereadores, onde lotamos as galerias com
quase 500 servidores.
Estamos encerrando 2015 com um saldo
muito positivo, e com novas metas traçadas

para 2016.
Aproveito para desejar a todos os
SERVIDORES meus votos de Feliz Natal e
de um 2016 repleto de conquistas 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 1: DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, É O ÚLTIMO DIA
PARA O SERVIDOR SINDICALIZADO VIR ATÉ O SINDICATO PARA
RETIRAR O IMPOSTO SINDICAL
ATENÇÃO 2: O SINDSERV COMUNICA A TODOS OS SERVIDORES
QUE ESTARÁ EM RECESSO ENTRE OS DIAS 23 DE DEZEMBRO
E 03 DE JANEIRO DE 2016. AS ATIVIDADES RETORNARÃO
NORMALMENTE NO DIA 04/01/2016.
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Assembleia define rumos das negociações
dos servidores para 2016
N

Confira na proxima página, a pauta
que será trabalhada no próximo ano pelo
SINDSERV:

Em sete anos servidores ganham mais que o dobro
da inflação acumulada no período!

D

urante o triste período da
Administração Petista em nossa
cidade (2000-2008) o arroxo salarial dos
servidores ocasionou um grande declínio
nos ganhos do funcionalismo público
municipal. Enquanto no acumulado
destes oito anos a categoria amargou
37% de defasagem salarial, a inflação
no mesmo período atingiu a casa dos
86,15%, reduzindo quase pela metade o
poder de compra da categoria.
Com o fim desta era de intransigência,
a Gestão SINDSERV para Todos,
passou a trabalhar no sentido de corrigir

essa grave distorção e fazer justiça com os
Servidores. Os resultados foram aparecendo
ano após ano e no acumulado deste período
a categoria conseguiu reaver as perdas do
passado.
Durante os anos de 2009 até
fevereiro/2016, enquanto a inflação deve
bater os 56,08%, os servidores de nível
médio tiveram 118,92% de evolução salarial,
enquanto os profissionais de nível superior
(tabela 9) conquistaram 121,03%, índices
muito diferentes do passado.
Marcelo Urbaneja, presidente do
SINDSERV, explicou que isso só foi

possível com muito trabalho e empenho do
sindicato junto às administrações. “Desde
que assumimos a direção da entidade o
sindicato passou a ter um lado: o lado do
servidor. E com muito trabalho e empenho
conseguimos avançar nas demandas
que estavam represadas. Conseguimos
restabelecer uma política de direitos que
haviam sido perdidos. Agora nosso novo
desafio é trabalhar por novas conquistas.
Isso é fácil de qualquer um comprovar,
basta o servidor pegar seu holerite do
período 2000-2008 e comparar com os
seus de 2009-2015”, explicou Urbaneja.

Gestão SINDSERV para Todos

2016, que foi discutida e modificada pelos
servidores e aprovada por unanimidade ao
fim da Assembleia.

PAGAMENTO ANUAL DA INFLAÇÃO

a noite do último dia 27, o SINDSERV
realizou sua tradicional Assembleia de
Fim de Ano, que tratou exclusivamente da
definição da Pauta de Reivindicações da
Categoria para o ano de 2016.
Durante o encontro, o presidente do
SINDSERV Marcelo Urbaneja, apresentou
um balanço das conquistas que a gestão
“SINDSERV para Todos” obteve ao longo
dos seus 11 anos de luta sindical em prol
dos servidores. “Durante a intransigente
administração Petista em nossa cidade, o
funcionalismo público amargou 37% de
defasagem salarial, sem contar as medidas
punitivas aos servidores. Com o trabalho
que realizamos ao longo destes anos, os
servidores, entre 2008 e 2015, duplicaram
seus ganhos, isso está comprovado no
holerite do próprio servidor, basta fazer a
comparação”, destacou Urbaneja.
Em seguida foi apresentado aos
servidores presentes a proposta da pauta para
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Pauta de Reivindicações 2016
I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CLÁUSULAS ECONÔMICAS
Reposição salarial anual
A partir do dia 1º (primeiro) de fevereiro
de 2016 a Administração Municipal
reajustará os salários, vencimentos,
proventos de aposentadorias e
demais vantagens pecuniárias dos
servidores públicos municipais ativos,
inativos e pensionistas, inclusive
CAAPSML, ACESF, ASMS, CODEL,
IDEL e IPPUL, pelo índice de inflação
acumulada no período de 01/02/2015
(primeiro de fevereiro de dois mil e
quinze) a 31/01/2016 (trinta e um
de janeiro de dois mil e dezesseis),
utilizando-se o INPC.
Reposição dos códigos da folha de
pagamento que acumulam perdas no
período de 01/02/2000 a 31/01/2015
- Complementação salarial (fev/2000 a
fev/2016 – 2,7646%)
- Gratificação assiduidade (mar/2002 a
fev/2016 – 34,3512%)
Reposição das perdas pela não
reposição salarial
Pagamento de 01(um) salário nominal/
ano referente as perdas apuradas
pela não correção dos salários nas
datas base, no período de 01/02/2000
(primeiro de fevereiro de dois mil) à
31/01/2016 (trinta e um de janeiro
de dois mil e quinze) utilizando-se o
INPC.
Auxilio alimentação
- Equiparação de valores do auxílio
alimentação da PML com a CMTU,
Cohab e Sercomtel.
- Pagamento do auxilio alimentação
do 2º vinculo.
Abono do auxílio alimentação para
servidores aposentados
Pagamento aos aposentados de abono
a título de auxilio alimentação.
Auxílio-creche
Pagamento do auxílio-creche a todos
os servidores municipais com filhos de
0 a 05 anos, ou, priorização de vagas
nos CEIs ou CMEIs para filhos de
servidores na região onde mora e, ou,
no local de trabalho dos pais.
Pagamento da insalubridade
- Pagamento da insalubridade sobre o
Piso Regional do Paraná – Grupo IV.
- Pagamento de insalubridade para
os professores da Educação Infantil e
Ensino Fundamental.
Alteração dos níveis das tabelas
salariais
As tabelas salariais passarão de 128
níveis para 64 níveis e o interstício
entre os níveis passará de 0,63% (zero
vírgula sessenta e três por cento) para
1,26% (um, vírgula vinte e seis por
cento).
PCCS
- Revisão e adequação do PCCS, de
acordo com as recomendações da
Comissão Permanente.

Análise
individualizada
das
demais tabelas salariais, a fim de
corrigir eventuais distorções na
proporcionalidade e nas alterações de
gratificações (ADAE e ART) ocorridas
no ano de 2011.
- Criação do PCCS da Guarda Municipal
- Alterar o requisito da licença em caso
de acidente de trabalho para fins de
concessão das promoções
- Criar as referências “VI” e “VII” nas
tabelas salariais e interstício de 12,5%
em todas as tabelas
- Pagamento da Promoção por
Merecimento aos(s) servidores(as) do
magistério que estão na parte transitória
da tabela, com pagamento retroativo
- Posicionar na Referencia “I” os
Professores de Educação Infantil
(PEIA01) admitidos no concurso de
2004 que permanecem na Referencia
“MA”.
- Possibilidade de que dos servidores
do magistério que foram transferidos
da parte transitória para a parte
permanente da tabela salarial
possam participar da promoção por
Conhecimento imediatamente, sem
necessidade de aguardar o prazo legal
de 4 anos.
10. Adicional por Local de Trabalho
Pagamento de adicional por local de
trabalho – Lei do Amauri
11. Vale-transporte Metropolitano
Fornecimento de vale transporte para
os servidores que moram na região
metropolitana de Londrina.
12. Adicional de Deslocamento
Conceder aos servidores que se
deslocam da Zona Urbana para a
Zona Rural do Município e que iniciam
sua jornada somente ao chegar em
seu local de trabalho o Adicional de
Deslocamento.
Conceder
aos
servidores
que,
obrigatoriamente,
necessitem
se
deslocar de um local de trabalho para
outro através de veículo próprio o
Adicional de Deslocamento.
13. Gratificação do Magistério no
mesmo percentual de 70% da ART
Transformar a Gratificação do Magistério
no percentual de 70% do salário, da
mesma forma que é pago aos demais
servidores de nível superior.
14. Adicional de Responsabilidade
Técnica – ART e ADAE para o nível
técnico
Pagamento
do
Adicional
de
Responsabilidade Técnica e ou ADAE
para todos os servidores de nível
médio, tanto os administrativos quanto
os de saúde no percentual de 70%
15. Alterar o cálculo da hora extra da
Guarda Municipal.
Incluir no cálculo de hora extra o
adicional de risco da Guarda Municipal.

II CLÁUSULAS DE CONDIÇÕES E
RELAÇÕES DE TRABALHO
16. Capacitação profissional
- Cumprimento por parte da
Administração Municipal da Lei
Federal nº 9.394/1996, do Artigo 26
da Lei Municipal 11.531/2012 e do
Artigo 26 da Lei 9.337/2004, criando
um programa de formação continuada
e um sistema de capacitação para os
servidores públicos municipais.
- Aplicação do recurso destinado
(0,5%) do orçamento do município
para a capacitação do servidor.
17. Processo de remoção
Criação e realização anual de processo
de remoção para todos os servidores
em isonomia com a educação e a
saúde, inclusive com regulamentação
expedida por decreto.
18. Medicina do Trabalho
- Imediata aplicação da Lei nº
11.794/2012 que dispõe sobre
Segurança e Medicina do Trabalho
para os servidores públicos municipais,
com a implantação de programas de
prevenção a doenças, fornecimento
permanente de equipamentos de
proteção, melhoria das condições e
dos locais de trabalho e implantação
do exame médico periódico.
- Que o agendamento de perícia
medica na DSO seja durante o horário
de trabalho do servidor.
19. Guarda Municipal
- Revisão das punições aos servidores
da Guarda Municipal quando fora do
horário de trabalho
- Reformulação do Estatuto da Guarda
20. Segurança
Deslocar integrantes da Guarda
Municipal para proteger usuários e
servidores nas escolas municipais e
unidades básicas de saúde.
21. Representante por local de trabalho
(OLT)
Será concedida licença remunerada
a todos os servidores públicos
municipais para o fim de efetiva
participação em cursos de formação
sindical mediante ofício expedido pelo
sindicato.
22. Liberação dos Diretores do Sindicato
Todos os Diretores do SINDSERV
serão liberados para participação em
eventos sindicais quando oficiado
com 72 horas de antecedência.
Londrina, 27 de novembro de 2015.

Marcelo de Lima Urbaneja
Diretor Presidente
Sindserv-LD

www.sindserv-ld.com.br
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ASSÉDIO MORAL: uma
violência que deve ser combatida

conscientização dos servidores
para que se sintam fortes e
passem a formar uma resistência
contra
esse
problema.
Por isso, convidamos uma
psicóloga para este primeiro
encontro informativo com os
servidores, para posteriormente
desenvolvermos um trabalho
um pouco mais aprofundado”,

revela Urbaneja.
Na próxima etapa, a
psicóloga realizará trabalhos
em grupo, onde os servidores
poderão exclarecer melhor
suas dúvidas. Os interessados
em participar, devem entrar
em contato com o SINDSERV
(43) 3372-1257, deixar nome
completo e contato.

Gestão SINDSERV para Todos

agora no setor público isso é
muito diferente e o servidor
vítima de assédio merece
atenção, pois a vítima pode
desenvolver problemas físicos
e psicológicos em função da
violência”, explica Liliane.
Para Marcelo Urbaneja,
presidente do SINDSERV, o
sindicato optou por realizar
esta palestra uma vez que
há denúncias de assédio
moral nos locais de trabalho
e
a
conscientização
do
funcionalismo público é uma
das melhores armas para
combater esta violência. “Isso
não é uma particularidade
de Londrina, essa violência
contra o trabalhador acontece
no mundo todo, e o melhor
combate contra ela é a

PCCS GERAL SIMPLIFICADO PARA TODOS

N

o dia 25 de novembro o
SINDSERV, atendendo
uma solicitação dos servidores,
realizou uma Palestra sobre
Assédio Moral no Serviço
Público,
ministrada
pela
psicóloga Liliane Sanches Silva.
A palestra contou com
servidores de diversos setores
da Administração Pública e
serviu como alerta, uma vez
que os participantes além de
tirarem suas dúvidas quanto ao
tema, também demonstraram
sofrer abuso em seus locais de
trabalho. “O assédio moral é
considerado crime e é passível
de punição. Na esfera privada
o trabalhador vítima dessa
violência, geralmente consegue
‘escapar’ do assédio pedindo
demissão ou sendo demitido,
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Servidores lotam a Câmara pelo PL 162
N

o dia 30 de Novembro aconteceu
a reunião da primeira comissão do
projeto de lei 162 que visa à recomposição de
28% de defasagem do nível superior da era
Nedson. Mais uma vez o servidor respondeu
ao chamado e mostrou unidade ao lotar a
Câmara de Vereadores, quase 500 servidores
se fizeram presentes para manifestar seu apoio
ao sindicato e a este projeto de lei que corrigirá
uma das maiores injustiças desta categoria.
A sessão da Comissão de Justiça teve inicio
as 16h15 e mesmo com algumas ressalvas do
vereador Kanashiro o projeto foi aprovado

unanimemente e segue agora
para as comissões de Finanças e
Administração, para ainda esse
ano ser levado a plenária para ser
votado.
O Sindserv gostaria de
agradecer
imensamente
a presença de todos que
compareceram,
porque,
o
sindicato só é forte por causa
da união de seus sindicalizados,
estamos juntos nessa luta que nos
levará a mais uma vitória.

www.sindserv-ld.com.br
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Atividade é a chave para uma boa 3ª Idade
S
atingiram, por exemplo, uma viagem. Para
ocupar o tempo, estar em atividade pode ser
desde o trabalho até um passeio, o melhor
jeito é sempre ocupar a mente” Disse
Cabrera.
A servidora aposentada e diretora do
Sindserv, Regina Dirce é uma dessas pessoas
que mesmo estando aposentada não parou
de trabalhar e faz das viagens uma maneira
de relaxar e de ocupar o restante do tempo
“Acho que precisamos ter objetivo traçado,
sou professora e tenho dois padrões na
prefeitura, me aposentei em um, e decidi
dar continuidade no outro, quando entrei
no sindicato vi uma maneira de ajudar não
só a mim, mas os outos também” contou a
professora.
No sindicato, Regina é responsável pela
pasta de comunicação social e juntamente
com o diretor Julinho, responsável pela pasta
dos aposentados “Além do nosso sindicato
participar do PPA (Programa Preparatório
para Aposentadoria) também temos
uma atenção especial para os servidores
aposentados, todo mês realizamos um chá
bingo em nossa sede, além de viagens e
passeios que realizamos durante o ano”.
Contou a sindicalista.

A Diretora também faz parte da equipe
que programa as viagens que o sindicato
realiza ao longo do ano, “Sou muito de
bem com a vida e viajar é sempre um
prazer, nas nossas viagens criamos um
ambiente de amizade e alegria entre os
participantes, encontrei na terceira idade
o prazer nas pequenas coisas e viajar é
uma delas, preparamos tudo com muito
amor e carinho, para que nossas viagens
sejam sempre inesquecíveis” finalizou
Regina.
De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia (IBGE) até 2055 o número
de pessoas com 60 anos supera o de
brasileiros com até 29 anos.

Aposentados se preparam para encerrar o ano

O

s Servidores aposentados
estiveram
reunidos
no
SINDSERV no mês de novembro
para a penúltima confraternizar do
ano.
Segundo o diretor Júlio Cezar,
responsável por organizar este
encontro, “essa reunião com os
aposentado é sempre muito divertida,

e o mais importante, este grupo veio
se consolidando ao longo deste ano,
tanto que sempre que falta alguém,
todos nós sentimos”, reforçou Júlio.
E para estreitar ainda mais os
laços de união, além das atividades
recreativas, também foram sorteados
os nomes do amigo secreto a ser
sorteado no último encontro do ano.

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

e o Geriatra Marcos Cabrera, 50 anos,
Pudesse dar um conselho para quem
já chegou à terceira idade, com certeza o
conselho seria, “Esteja sempre em atividade”.
Para quem não sabe a partir dos 60 anos
o brasileiro já é considerado idoso, fazendo
parte de quase 30% da população, mas
com o avanço da medicina e o aumento
das atividades por essas pessoas, sejam elas,
físicas ou mentais, essa fatia da população
tem se destacado.
Na década de 50, a idade em que o
brasileiro chegava ao final de sua vida era
em média 58 anos idade, no século XXl essa
média ultrapassa os 75 anos, e a maneira
como as pessoas encaram a chegada dessa
fase também mudou, antes a visão de quem
se aposentava, ou atingia os 60 anos, por
exemplo, era de não ter mais nada para se
fazer a não ser “ esperar a morte chegar”.
Hoje muitos idosos ao se aposentarem
não param de trabalhar e os que decidem
parar, encontram no lazer, atividades físicas
e nos sonhos ainda não conquistados,
motivos para melhorar e prolongar ainda
mais a qualidade de vida “Vejo que os idosos
têm buscado grupos sociais, dança, atividade
física e principalmente ideais que ainda não

8
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Servidores que se aposentaram em 2015
são homenageados pelo PPA
N

o último dia 2, os Servidores
que se aposentaram no
segundo semestre de 2015 foram
homenageados no saguão da
prefeitura de Londrina. Os 40
Aposentados foram recebidos
por músicas cantadas pelo coral
Tempos Dourados.
O PPA conta com a parceria do
SINDSERV, que é representado
pela diretora Regina Dirce, que
em sua fala durante a cerimônia,
saudou os presentes e ressaltou
a contribuição e importância
que o Servidor tem, com o seu
trabalho em prol da sociedade.
“O Servidor passa a maior parte
de seu tempo trabalhando, as
vezes ficamos mais com nossos com nossa família, mas estamos diferença”, ressaltou Regina.
colegas de trabalho do que ali porque queremos fazer a
“Quero dizer a vocês que

pensem da seguinte maneira, esta
é mais uma fase de suas vidas que
está apenas começando, assim
como foram tantas outras, vocês
se aposentaram do trabalho, mas
não de suas vidas, procurem
realizar sonhos e fazer coisas
construtivas que os deixem
felizes. O SINDSERV está de
portas abertas, e gostaria de
agradecer por todo o trabalho,
toda a dedicação e pela lição
de vida que vocês estão nos
deixando”, finalizou Regina.
No
decorrer
do
ano,
os participantes do PPA,
participaram
mensalmente
de atividades voltadas para a
preparação para esta nova fase
de suas vidas.

9
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Chácara do SINDSERV na Fazenda
Nata começa a ganhar uma nova cara
D

urante o ano de 2015, mais de mil
servidores
sindicalizados
tiveram
a oportunidade de conhecer o espaço
adquirido pela gestão SINDSERV para
Todos na Fazenda Nata. A área de 22 mil/m2
agora passa por um processo de mudança, na
verdade de transformação.
É que tiveram início neste mês de novembro,
as obras do futuro “clube do servidor”, nesta
primeira fase o terreno está sendo terraplanado
e receberá dentro de poucos meses um campo
de futebol, um vestiário e uma churrasqueira,
para que os servidores ainda no primeiro

trimestre de 2016 possam retomar as atividades
no local. Também foi perfurado um poço
artesiano que será o responsável por fornecer
água para toda a estrutura.
Segundo Leonildo Guergolet, diretor do
SINDSERV, “esta é a primeira fase de uma obra
arrojada que transformará completamente o
espaço e que atenderá em um futuro próximo,
todos os servidores sindicalizados e seus
familiares”, explicou o diretor.
Marcelo Urbaneja, Presidente do
SINDSERV, explicou que a chácara na
Fazenda Nata, é o compromisso firmado

por esta gestão, para propor aos sindicalizado
do SINDSERV espaços apropriados para que o
servidor possa desfrutar com sua família. “Este
é apenas o início de um sonho, que estamos
construindo. Este espaço não é meu, ele faz
parte do patrimônio do nosso sindicato, e é um
símbolo da força que a nossa categoria tem!”,
ressaltou Urbaneja.

Mês do implante para Servidor

Público Municipal

www.sindserv-ld.com.br
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SINDSERV para
Todos (118% de
evolução salarial)

Gestão SINDSERV para Todos

SINDSERV-CUT SINDSERV- Gestão

ZERAMENTO DAS PERDAS DOS AGENTES

Qual foi o sindicato que
conseguiu mais ganhos para o
servidor em menos de 8 anos?
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