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Em Audiência Pública,
SINDSERV apontou
que a falta de condições
de trabalho é um
problema grave

Pauta de
Reivindicações 2016:
Mais de quatro horas
de debate com a
Administração

SINDSERV realiza
OLT especial para
comemorar o Dia
Internacional da Mulher

Março: Mais uma
turma de servidores
acreditam na
Pós Graduação
oferecida pelo
SINDSERV

Este foi o primeiro encontro do sindicato com o
Prefeito para discutir a Pauta de 2016. Item por item do
documento foi discutido com o líder do Executivo, que
pediu um prazo para fazer os estudos necessários com sua
equipe e dar um posicionamento para o SINDSERV.
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Vivemos tempos muito difíceis política
e economicamente. Na esfera política,
estamos sendo bombardeados a todo
o momento com novas denúncias de
corrupção e escândalos, são tantas que as
vezes nos sentimos envergonhados por
sermos brasileiros.
Já na economia, o problema não é a
vergonha, mas sim a dificuldade que milhões
de brasileiros tem enfrentado para manter
seus empregos, seus salários e sustentar
suas famílias. O funcionalismo público não
está a margem da crise, no início do mês
foi divulgada nota informando que o valor
para que os pagamentos dos servidores
e dos magistrados do Tribunal de Justiça
do Paraná (TJ-PR) referentes ao mês de
fevereiro não haviam sido efetuados. Para
tentar garantir o pagamento integral do
duodécimo (12ª parte), o TJ-PR entrou com
um mandado de segurança no Supremo
Tribunal Federal (STF).

Serviço:

Em Assis-SP, o sindicato dos
servidores municipais (CUT ), não
conseguiu a reposição da inflação ao
funcionalismo público municipal.
É por isso servidor, que o SINDSERV
não pode em momento algum, “baixar
a guarda”. Nosso diálogo constante
com a Administração, garantiu a TODOS
os Servidores a reposição da inflação,
mesmo com o município enfrentando
graves problemas emergenciais em
função das chuvas do início do ano e o
reflexo da crise econômica nacional.
Essa união que temos é o que nos
torna fortes, e faz do SINDSERV uma
das instituições mais respeitadas de
nossa cidade e referencia sindical
para as cidades do Brasil. Justamente
porque não trabalhamos com base em
ideologias políticas, mas sim focados
no bem-estar dos nossos SERVIDORES!
Unidos somos fortes e venceremos
Marcelo Urbaneja
qualquer dificuldade.
Presidente do SINDSERV

Expediente:
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
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SINDSERV em reunião com prefeito e sua
equipe apresenta Pauta de Reivindicações

A

já deveria estar em funcionamento, porém a
Câmara vetou o artigo que estabelecia horários
fixos para a utilização dos Agentes em horário
de trabalho. O documento retornou para o
Executivo que fez os ajustes necessários e agora
estes servidores podem fazer seu deslocamento
utilizando o transporte coletivo.

Gestão SINDSERV para Todos

as solicitações do sindicato, bem como fazer
os levantamentos necessários que alguns itens
exigem para ter respaldo e apresentar propostas
ao SINDSERV.
Outro destaque nesta conversa foi que o
prefeito sancionou a lei que estabelece o uso
do passe livre aos Agentes de Endemias. A lei

PAGAMENTO ANUAL DA INFLAÇÃO

primeira reunião entre SINDSERV
e Administração para tratar da Pauta
de Reivindicações da categoria em 2016,
aconteceu no dia nove deste mês.
Com uma pauta renovada, o presidente
do SINDSERV, Marcelo Urbaneja, pode
cobrar do executivo municipal avanços para
todos os servidores, bem como a resolução de
velhos problemas que muitas vezes esbarram
na burocracia. “2016 é um ano novo para os
servidores de Londrina, pois conseguimos
zerar a inflação deixada pela gestão Petista nos
anos passados, e agora podemos continuar
caminhando para a efetiva evolução do
funcionalismo público municipal”, explica
Urbaneja.
Durante as mais de quatro horas de reunião,
o sindicato repassou junto ao prefeito os 22
itens constantes em nossa pauta. “É importante
essa conversa com a Administração, pois
podemos falar diretamente com o ‘patrão’ e
explicar minunciosamente todos os detalhes
do que a categoria pede neste documento”,
disse Urbaneja.
O prefeito pediu um prazo para avaliar
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SINDSERV discute condições de
trabalho em Audiência Pública
O

SINDSERV se fez presente na Audiência
Pública sobre Saúde Ocupacional dos
Servidores realizada no último dia nove, na
Câmara de Vereadores com o tema “Cuidando
de quem Cuida”. A iniciativa do encontro
partiu da Comissão de Administração, Serviços
Públicos e Fiscalização presidida pelo vereador
e servidor, Amauri Cardoso.
A secretária de Recursos Humanos, Cátia
Gomes, fez uma fala apresentando sua secretaria
que foi criada em 2013, e os desafios que tem
enfrentado para instituir efetivamente uma DSO
com profissionais e equipamentos, mas graças
ao TAC firmado entre o Município e Ministério
Público, a promessa é que todo processo deve
estar concluído em 2017.
Os diretores do SINDSERV, Marco Modesto
e Fábio Molin, após a fala da secretária,
solicitaram um momento para colocar que
o funcionalismo público municipal está
desamparado desde a administração Petista de
Nedson Micheletti, que durante seu mandato,
extinguiu todos os trabalhos ligados a medicina
do trabalho. “Hoje as condições de trabalho da
maioria dos servidores públicos do município
de Londrina é "degradante", em todas as áreas
e departamentos. Os problemas ocorrem desde
a falta de móveis ergonômicos, passam pelos
ambientes inapropriados para o exercício da
função até a falta de equipamentos de proteção
individual. Isso desgasta o servidor que muitas
vezes trabalha doente e quando já não aguenta
mais, tem que se ausentar de suas funções, essa é
a triste realidade da maior empresa de Londrina
e temos que acabar de vez com isso”, explanou
Modesto.

Na audiência reiterou-se a criação de uma
comissão formada pelos vereadores presentes,
representantes do SINDSERV, servidores e
Administração, que se reunirão mensalmente
para debater os pontos levantados e dentro de
seis meses apresentarão dos trabalhos em uma
nova Audiência Pública.
O SINDSERV também questiounou os
números de atestados médicos apresentados
pelos servidores ao município e quais os CID's
das doenças apresentadas pelos servidores. "O
município apresentou o número de perícias
médicas apresentadas no ano de 2015 (8359),
mas seria interessante que tivéssemos os
números dos atestados médicos bem como
saber quais são os tipos de doenças que mais

acometem os servidores , porque seria muito
simples o município apresentar somente
números de atestados dos servidores, e não
estudarmos mais profundamente o tipo de
doença, suas causas e meios de prevenção",
questionou Molin.
A secretária Cátia respondeu que precisaria
de pelo menos 30 dias para fazer o levantamento
do número de atestados ao longo do ano, porém,
esclareceu que os CID's de maior incidência e
que causam afastamento dos servidores de suas
funções são: em primeiro lugar a dioste muscular
e em segundo doenças psiquiátricas. E informou
também que hoje o município não conta com
programas para prevenir e tratar os serviodres
acometidos por estas doenças.

www.sindserv-ld.com.br
www.sindserv-ld.com.br
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PCCS GERAL SIMPLIFICADO PARA TODOS
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“SINDSERV-TOUR” leva os
servidores para Morrestes
Saída: 02/06 de Londrina às 23h30 com destino a Curitiba-PR
Retorno: 04/06 saída de Curitiba por volta das 16h00, chegada prevista em
Londrina às 23h.
Cronograma:
03/06 - Parada para café da manhã (não incluso), saída para a estação ferroviária de Curitiba para
embarque no trem rumo a Morretes. Após os mais de 110 quilômetros de viagem dentro do Trem da Serra
do Mar, City tour por Morretes. Parada para o Almoço no restaurante Madalozo (almoço e refrigerante
incluso). Saída para Paranaguá para visitação no Aquário e retorno para Curitiba, noite livre.
04/06 - Após café da manhã (incluso), saída para o Zoológico de Curitiba, visita ao Jardim Botânico,
parada para o Almoço no restaurante Dom Antonio (incluso refrigerante e vinho). Após almoço visita a
Ópera de Arame e Bosque do Papa. Retorno para Londrina.

INVESTIMENTO
Para Sindicalizado SINDSERV e seus acompanhantes:
R$ 690,00 divididos em até 10x dentro da margem consignada.
Mais Informações: SINDSERV (43) 3372-1257

www.sindserv-ld.com.br
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SINDSERV prepara OLT
Especial para Dia das Mulheres
Gestão SINDSERV para Todos
ZERAMENTO PARCELADO DAS PERDAS DOS TGP’s E TSP’S

A

reunião da OLT da Saúde e Educação
foi um pouco diferente neste mês de
Março, isso porque, no dia do encontro,
também é comemorado o dia Internacional
da Mulher e as servidoras puderam saborear
um delicioso café da manhã, seguido de uma
Palestra com o Médico Geriatra Marcos
Cabrera.
Para dar inicio as atividades, o Presidente
do Sindserv Marcelo Urbaneja, fez um breve
discurso ressaltando o poder que a mulher
tem e a maneira que conquistou e vem
conquistando seu espaço no mercado de
trabalho.
“Hoje em dia a mulher tem dupla, até
tripla jornada de trabalho, além de trabalhar
fora, arruma a casa, cuida dos filhos, cozinha
e ainda ficar bonita para si mesma e para
os outros, coisa que se um homem fosse
fazer não conseguiria nem metade”, disse o
Presidente.
O Vereador Amauri Cardoso também
esteve presente e parabenizou as mulheres
pelo seu dia.
Durante o evento diversos prêmios foram
distribuídos para as servidoras presentes.
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Tem início o curso de pós-graduação Sindserv
No sábado dia 12, começaram
as novas turmas do curso de pósgraduação do Sindserv. Cursos
esses que tem feito muito sucesso
não só entre servidores, mas entre
a população Londrinense. E que a
cada ano vê seu quadro de alunos
expandir.
Já se formaram através da
parceria Sindserv e NSE, mais de
mil pessoas e só neste ano mais de
150 já fizeram suas inscrições.
Para o ano de 2016, nove
assuntos serão abordados para a
formação, todos eles se enquadram
nos trabalhos desenvolvidos dentro
da Administração Pública, fazendo
com que os servidores conquistem

100 pontos para a promoção por
conhecimento.
As aulas estão sendo ministradas
aos
sábados,
quinzenalmente
durante a manhã e parte da tarde.
Os cursos disponíveis são:
Vigilância Sanitária, epidemiológica
e ambiental, Auditoria em serviços
de saúde, Saúde coletiva e saúde
da família, Administração Pública,
Gestão Pública com Habilitação
e Política Públicas, Orientação,
direção e supervisão escolar,
Neuropsicopedagogia,
Ensino
fundamental e pré-escolar com
contação de histórias, Gestão
Pública com habilitação em gestão
de pessoas.

9
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EDUCAÇÃO: 33% DAS HORAS ATIVIDADES
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Tendinopatias Ocupacionais
Tendinopatias são doenças que acometem os tendões, estruturas fibrosas e comumente muito
fortes, que ligam o músculo ao osso. Sua principal função é transmitir a força imposta pelo
musculo durante a contração e com isso possibilitar o movimento pretendido.
Devemos esclarecer alguns pontos
fundamentais sobre as tendinopatias.
Primeiramente é que a causa da doença
deve ser investigada adequadamente.
Infelizmente o que temos visto é que
quando uma pessoa tem uma tendinite
seu tratamento fica restrito na maioria das
vezes apenas ao uso de antinflamatórios
e fisioterapias , sem a busca efetiva da
causa da patologia Equivaleria dizer que
uma pessoa tem uma febre e o médico
somente receita antitérmico, sem buscar
qual a causa da febre, se é uma gripe,
uma pneumonia ou uma meningite. Um
conceito básico em medicina é que o
sucesso da cura está na descoberta da
causa da doença.
Outro ponto importante é que
tendinites geralmente tem cura, mesmo as
ocupacionais (LER/DORT), ao contrário do
que foi erroneamente difundido. Dizer que
uma tendinite não tem cura é acreditar na
impotência da arte médica. Obviamente,
dependendo da causa da tendinopatia,
realmente sua cura é difícil, em especial
naquelas derivadas de artrites reumatoides
ou em pacientes diabéticos.

Porémdefinitivamentenãoéissoqueacontece
no caso de tendinites ocupacionais. Se a
doença está relacionada com determinado
tipo de movimento ou postura, afastando o
paciente do risco e instituindo o tratamento
adequado, a resposta esperada é a doença
seja sanada. Em não havendo, devemos
pensar que ou a causa da tendinopatia é
outra que não relacionada ao trabalho , ou
o tratamento não foi o adequado, ou o inicio
do mesmo foi tardio, o que possibilitou a
cronificação.
As principais tendinopatias encontradas
em pericias médicas são:
Supraespinhoso(Ombro):
ocorre
em
atividade com os braços elevados e
afastados do corpo. Não está relacionado
com trabalho de digitação. Tem como
causas não ocupacionais a degeneração
própria da idade (comum em pacientes
com mais de 40 anos), diabetes, doenças
reumatológicas como artrite reumatoide,
gota, lúpus. As quedas e traumas com os
braços afastados do corpo, luxação crônica
de ombro, instabilidade gleno-umeral,
atividades esportivas(natação, basquete,
vôlei) e tocar alguns tipos de instrumento
musical estão intimamente relacionadas
com a doença..
Epicondilites (cotovelo): ocorrem em
atividades que exijam movimentos de rodar
o antebraço, fazendo força, estando com
o punho em flexão ou extensão como por
exemplo apertar parafusos, montar peças
e martelar. Não está relacionada
com atividade de digitação.
Diabetes e demais doenças
reumatológicas
supracitadas

também causam a doença. Atividade
esportivas (em especial o tênis) e tocar
alguns tipos de instrumento musical
causam a doença.
Tendinite de De Quervain (Punho)
:Causada por atividade como torcer
roupa , carregar pesos segurando com
os dedos, uso de furadeiras e similares,
atividade de dentistas e uso de tesouras,
Como as anteriores não está relacionada
com digitação ou uso de mouse, bem
como podem ser causadas por diabetes,
doenças
reumatólogicas
,atividades
esportivas e tocar instrumentos musicais.
Fato importante é que é muito comum
na gravidez e no puerpério onde não
há indicação de tratamento cirúrgico,
bastando esperar que a doença cura-se
normalmente sozinha.
Tendinopatia dos extensores do punho:
Atualmente é a tendinopatia que mais se
relaciona com a digitação. São de fácil
diagnóstico e de fácil cura. Sua cura é
apenas dificultada quando causada por
doenças reumatológicas ou diabetes.
Relacionam-se igualmente a atividades
esportivas e musicais.
Dedo em gatilho: Muitas vezes de causa
desconhecida e comum em mulheres após
os 50 anos, são encontradas em pacientes
com artrite reumatoide, psoriásica ou
gotosa. Quando ocupacional deve haver
comprovação de traumas repetidos na
região palmar, como por exemplo o ato de
carimbar com frequência.

Dr Jose Marcelo Penteado
Médico do Trabalho. Especialista
em Doenças Ocupacionais - CRM
12828-PR

www.sindserv-ld.com.br
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ZERAMENTO DAS PERDAS DOS AGENTES

Qual Central Sindical "reuniu"
"trabalhadores" em plena sexta-feira para
apoiar o Governo, acusados de corrupção
e ainda, arcou com as custas de shows com
o dinheiro do trabalhador?
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A primeira OLT dos aposentados de 2016 foi um sucesso!
No dia 10, os servidores aposentados
puderam reencontrar os amigos e fazer novas
amizades com os novos integrantes do grupo
de 2016. Liderados pelos diretores Regina
Dirce e Julio César, os ali presentes, puderam
desfrutar de uma ótima tarde e participar do
famoso bingo, que já é muito esperado, e
concorrer a diversos brindes.
O Café da tarde também foi pra lá de
especial, além dos salgadinhos tradicionais,
lanchinhos foram servidos e um delicioso bolo
foi o que encerrou as festividades.
O presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja fez questão de recepcionar esses
servidores que já fizeram tanto pelo Município
de Londrina “Fico muito feliz em ver o
sindicato proporcionando esses momentos
agradáveis entre servidores que trabalharam
tanto e doaram grande parte de suas vidas ao
funcionalismo público, terão sempre nosso
eterno, muito Obrigado”, disse o Presidente.
A próxima OLT já está marcada e será no
dia 14/04.

