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Diretor do
SINDSERV assume
presidência do CMS

ATENÇÃO: SINDSERV
fecha convênio exclusivo
de combustível que irá
beneficiar servidores
sindicalizados

SINDSERV
presente na
abertura do 24º
PPA

Competências e
Habilidades dos
Professores, mais
uma conquista do
SINDSERV
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Editorial
Olá Amigo Servidor, Olá Amiga Servidora,
Com o afastamento da Presidente Dilma, se
encerra um ciclo de governo comandado pelo
Partido dos Trabalhadores, que foi criado e
financiado pela CUT. Findado esse ciclo, deixará
de herança para o povo brasileiro mais de 11
milhoes de desempregados, uma economia
falida e bilhões de reais desviados nos esquemas
de corrupção envolvendo a Petrobrás, Mensalão,
BNDES e outros.
Antes da saída oficial da presidente, deixei
registrado que o então vice-presidente Michel
Temer, hoje presidente, deixou “vazar” antes da
aprovação do processo de impeachment, seu
discurso para a posse onde deixou claro que o
“povo brasileiro, terá que fazer sacrifícios”.
Vocês sabem muito bem que quando os
políticos falam em “povo brasileiro”, estão se
referindo ao trabalhador, como você e eu,
assalariados que vem lutando para honrar suas
contas todos os meses. E não aos deputados
e senadores, com salários e mordomias que
chegam aos R$ 146 mil todos os meses, ou aos
juízes que entre salário, auxílio moradia, auxílio
terno etc, também chegam a receber R$ 90 mil

Serviço:

todos os meses quando não mais. E das diversas
ilhas de cargos com privilégios espalhados pelo
nosso país. Ele estava falando de mim e de você,
trabalhador brasileiro.
Os economistas consideram esta década
(2011 – 2021) como a “época perdida da
economia brasileira” e que esta tempestade de
dificuldades ainda está longe de passar.
Porém, mesmo com esta crise, o servidor
público municipal de Londrina atravessa tudo
isso de cabeça erguida. Mas graças ao trabalho
e empenho da gestão SINDSERV para Todos,
as perdas salariais foram zeradas, a reposição
integral da inflação ocorre todo ano desde
2008 e direitos como as promoções vem sendo
efetivadas.
Os servidores de Maringá, não tiveram a
mesma sorte, fizeram uma semana de greve
e mesmo assim, conseguiram apenas 4% de
reposição.
Esta é uma época cheia de dificuldades, mas o
Servidor Público Municipal de Londrina pode ter
certeza que o SINDSERV está trabalhando para
garantir os direitos já conquistados e lutando
por novos avanços, mas precisamos da união e

da sinergia de todos os servidores.
Servidor, faça sua parte nessa história de
vitórias, juntos somos fortes!

Marcelo Urbaneja
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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Coordenador Pedagógico função primordial na rede
Municipal, mais uma conquista da Gestão Sindserv para
Todos!

E

Gestão SINDSERV para Todos

Em 2014 durante uma reunião de
OLT o Sindserv formou uma comissão
de professores do ensino fundamental,
professores
de
educação
infantil,
supervisores de carreira e professores
na função de auxiliar de supervisão para
formalizar o cumprimento do PCCS
do magistério, onde no dia 26/06/14 o
Sindserv junto com os representantes da
comissão, representantes da Secretaria da
Educação e de representantes da Secretaria
de Recursos Humanos, começaram
os estudos para a formalização dessa
promoção.
Nesta reunião ficou acordado que
o sindserv realizaria uma enquete com
os professores da rede municipal para
definir o futuro da função,
ficando
estabelecidas
duas
alternativas que deveriam ser
votadas por todos os professores
municipais: OPÇÃO 1 – O
CUMPRIMENTO DA LEI
11531/12 e a OPÇÃO 2 –
A ALTERAÇÃO DA LEI
11531/12, ressaltando que a
opção um era a que contemplava
a lei do PCCS e a opção dois
era uma proposta da Secretaria
de Educação. Participaram da
enquete 3024 professores mais

de 90% dos professores ativos filiados ou
não. Após o resultado de 70% na opção
um a secretária se comprometeu a aderir e
fazer valer a vontade da maioria.
No segundo semestre do mesmo ano, o
projeto de lei foi encaminhado à Câmara de
Vereadores para aprovação, mas logo em
seguida foi retirado, pois havia um impasse
entre um dos membros da comissão de
Educação da Câmara, a alegação da retirada
do projeto era para verificar a legalidade do
projeto, atrasando ainda mais a tramitação e
a concretização deste PL.
Mais uma vez a diretoria de educação
do Sindserv saiu em defesa do projeto
questionando o porquê da retirada sem
a consulta com os membros da comissão
responsável.
No dia 02/05/16 uma reunião com
os diretores do Sindserv da pasta de
educação Julio, Regina Dirce, Erika
Otaguiri, Roberto Pintor, Secretária de
Educação Janet Thomas, Secretário de
Governo Paulo Arcoverde e a Secretária
de Recursos Humanos Kátia Marcos
esclareceram os pré-requisitos para o
ingresso de participação na função. Após a
referida reunião o projeto foi assinado pelo
prefeito Alexandre Kireff e encaminhado
á Câmara de Vereadores onde ocorrerá a
aprovação final do projeto.
Parabéns e obrigado a todos os
professores que acreditaram na gestão
Sindserv para todos, e solicitamos atenção
para que todos se façam presentes na
câmara no dia da votação. Na liderança
desta equipe, o presidente Marcelo
Urbaneja.
“Trabalhar em equipe não significa que
todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a
consciência do todo e do papel de cada um
neste todo”, Daniel Godri Junior.

PAGAMENTO ANUAL DA INFLAÇÃO

m dois mil e treze os diretores do
Sindserv e também professores da
rede Municipal, Júlio Cezar e Regina
Dirce, iniciaram uma grande discussão
com a secretária de Educação Janet
Thomas, sobre a importância de resgatar
e cumprir a função dos Supervisores de
Carreira, já que esta função é fundamental
no processo pedagógico das unidades
escolares da rede Municipal de Londrina e
está contemplada no PCCS do magistério
na lei 11531/12 desde 2012.
Através de OLT´s e do projeto conviver
de diretores e supervisores que a discussão
para essa promoção foi tomando forma,
a última promoção de competências e
habilidades para o cargo de supervisão
havia ocorrido em 1993, restando apenas
nove supervisores de carreira em todo o
Município, e todos os outros supervisores
estavam trabalhando em desvio de função.
A Cidade de Londrina possui 73
unidades escolares na zona urbana,
11 unidades escolares na Zona Rural
e 33 centros municipais de Educação
(CMEI´S), deixando assim, claro o
descaso das gestões anteriores com o
ensino pedagógico da rede Municipal.
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Diga não ao PL 257:
ele é nocivo para o Serviço Público
A

luta do SINDSERV nos últimos anos tem
sido para reconstruir os direitos perdidos dos
servidores e ampliar os mesmos para garantir um
futuro mais digno para o funcionalismo público
municipal.
Todas estas conquistas estão ameaçadas por um
inimigo muito maior que prefeito ou governador, o

Projeto de Lei 257/2016 que corre sorrateiramente
e em caráter de urgência no Congresso Nacional e
que se aprovado terá consequências devastadoras
no que se diz serviço público.
Este projeto, criado pelo Executivo Federal,
tem a desculpa de regular os gastos do Estado, o
chamado ajuste fiscal, às custas principalmente do
corte de direitos dos servidores públicos. Com a
proibição da realização de concursos públicos
para vagas em aberto, impede a concessão de
aumento de remunerações dos servidores; eleva
a contribuição previdenciária dos servidores para
14%; restringe o desenvolvimento nas carreiras
públicas (progressão / promoção); implementa
programas de desligamento voluntário e licença
incentivada; reduz em 10% a despesa mensal com
cargos de livre provimento.
Para Marcelo Urbaneja, o corte de direitos
dos servidores tem sido uma prática frequente
do Partido dos “Trabalhadores”. “Já vimos isso
aqui em Londrina, em um passado não muito
distante, onde ao invés da contratação e reposição
de servidores públicos municipais, o município
extinguiu cargos para justificar a contratação de
empresas terceirizadas. E o que isso ocasionou?
Caos em diversos setores da administração,
principalmente Merenda Escolar e na Saúde, ações

de improbidade e desvio de funções. Ou seja, a
terceirização é a porta de entrada da Corrupção!”,
esclareceu Urbaneja.
Éder Pimenta, presidente da UGT Norte
do Paraná, explica que a luta contra a PL 257 é
ampla e que a UGT tem trabalhado junto aos seus
sindicatos no sentido de promover o conhecimento
das consequências de tal projeto e despertar a
verdadeira luta sindical. “A UGT é a segunda maior
central sindical do Brasil e a maior do Paraná,
por isso nosso trabalho de conscientização tem
sido constante, pois somente com os servidores
participando desta luta, conseguiremos pressionar
o Congresso Nacional e arquivar o PL 257 que é
extremamente nocivo não só para os servidores
públicos, mas também a população como um
todo”, salientou Pimenta.
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SINDSERV presente na abertura do 24º PPA
A

Sandra Maria Jorge de Aquino,
diretora de 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
através de várias parcerias 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
realiza
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, uma média 250
servidores conquistam o direito a
aposentadoria em Londrina.

Gestão SINDSERV para Todos

dos anos conseguimos equilibrar
os ganhos dos servidores
municipais de Londrina, com a
reposição de 11% da inflação,
mais as recomposições de
diversas categorias que chegam
aos 25%. Observamos o quanto
isso é importante quando vemos
que servidores de outras cidades
como, por exemplo, Maringá
que tiveram que partir para uma
greve e obtiveram apenas 4% de
reposição”, ressaltou o presidente.
A diretora do SINDSERV,
Regina Dirce destaca que, mesmo
aposentados
os
servidores
continuam participando das
atividades do sindicato. “Mesmo
aposentados, o SINDSERV
tem um carinho
por estes
trabalhadores, é por isso que
desenvolvemos atividades todos
os meses para esse público tão
especial, é uma forma de reunir
os amigos, trocar experiências
e claro se divertir. Nossos
encontros
reservam
ainda
viagens voltadas especificamente
para os aposentados”, aponta.

PCCS GERAL SIMPLIFICADO PARA TODOS

abertura do 24º Programa de
Preparação a Aposentadoria
(PPA) 2016, aconteceu no dia
11 de maio e contou com a
presença de inúmeros servidores
e autoridades municipais. Este
programa foi criado com o
objetivo de preparar o servidor
para a nova fase de suas vidas.
O SINDSERV é parceiro deste
importante programa, e esteve
representado por seu presidente
Marcelo Urbaneja, que compôs a
mesa, parabenizou os servidores
presentes e explanou sobre
as conquistas que o sindicato
obteve nos últimos anos. “O atual
momento político e econômico
não é bom, estamos com uma
economia falida, com mais de
11 milhões de desempregados
e com juros altíssimos, fruto da
incapacidade do Governo Petista,
o novo presidente já anunciou
antecipadamente que o povo
brasileiro terá que fazer sacrifícios,
ou seja, nós teremos que fazer
mais sacrifícios ainda. Graças ao
trabalho que temos feito ao longo
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Diretor do SINDSERV assume
presidencia do CMS
O
diretor do SINDSERV, Fábio Vinícius
Molin, integrante do Conselho Municipal
de Saúde, passou a ocupar no dia 18 de maio,
a cadeira da presidência do conselho no lugar
de Ana Paula Cantelmo Luz, representante
do segmento prestador, e que sai em licença
maternidade.
Molin ocupará a presidência até as próximas
eleições, segundo o novo presidente do Conselho,
os trabalhos que vem sendo desenvolvidos até

o momento serão mantidos. “Nosso trabalho
é de fiscalizar os investimentos feitos na saúde
do município pela Administração Municipal,
e propor alternativas para implementar as
políticas públicas definidas na Conferência
Municipal de Saúde na busca de melhorias no
atendimento à população, nas condições de
trabalho aos trabalhadores e pagamento justo
aos prestadores de serviço de saúde no ambito
municipal" disse o presidente.

SINDSERV
subsidia vacina
para servidores
sindicalizados

C

om a queda da temperatura em
Londrina, o risco de contrair a gripe
H1N1 aumentou drasticamente. Pensando
no bem estar de todos os servidores
sindicalizados, o SINDSERV vai subsidiar
R$ 20,00 do valor pago pelo servidor que
optar por tomar a vacina no setor privado.
No momento, apenas grupos de
riscos estão sendo imunizados nas UBS’s
gratuitamente e sabemos que todos
podemos contrair essa doença que já matou
mais de 200 pessoas apenas em 2016.
O SINDSERV deixa livre a opção para
a pessoa escolher a clínica que tomará a
vacina, basta trazer o recibo do pagamento
(nominal ao servidor) e solicitar o reembolso
de R$20,00 no SINDSERV.
Vale ressaltar que este benefício é válido
apenas para o servidor sindicalizado!

Servidor tem projeto
de ressocialização com detentos
Q

uando Francisco Lucena Martins
se tornou servidor público em 2012
como motorista funerário, percebeu o
grande volume de trabalho que todos os
servidores realizam para deixar a cidade
de Londrina mais bonita e organizada,
mesmo com toda essa demanda esse
trabalho, o número de mão de obra
sempre é menor do que o ideal para que
se mantenha uma rotina de qualidade.
Foi fazendo essa observação que
ele decidiu buscar alternativas para
complementar os cuidados com o
Município “Comecei a pesquisar e
descobri que o Patronato Penitenciário de
Londrina tinha um projeto com detentos
que estavam no final de suas penas, e
poderiam como forma de reduzir sua
pena, fazer trabalho voluntário”, disse o
servidor.
A princípio Francisco recrutou
10 detentos, conforme o tempo foi
passando a necessidade aumentou e

o projeto cresceu, em torno de 160
presidiários fazem a manutenção dos
cemitérios da cidade hoje. “Eles fazem
de tudo um pouco, tem que cumprir
de 7h a 14h semanais, então eles nesse
tempo, aumentam a altura dos muros
do Cemitério, pintam muros, meiosfios, fazem corte e poda de árvores,
pois a ACESF atende 24h e assim
consigo encaixá-los a qualquer horário”
complementou Francisco.
Para o servidor é muito gratificante
poder desenvolver esse projeto e
ressocializar pessoas que estão à margem
da sociedade, “Nunca tive problemas
com nenhum deles nesses cinco anos de
projeto, eles demonstram muito respeito
e gratidão por não serem tratados
como pessoas inferiores, chegam com
a autoestima lá embaixo, e conseguimos
através desse projeto traze-los mais perto
de suas famílias, de suas funções até de
suas religiões, tenho um convívio tão bom

que já fui chamado para ser padrinho de
casamento de um deles” finalizou.
A exigência para participar do
projeto é estar cumprindo pena de 1
a 3 anos e estar no final de sua pena,
em regime semiaberto, apesar de
a grande maioria dos participantes
serem homens, o projeto é aberto
para as mulheres também, Francisco
explica como ele seleciona as pessoas,
“Seleciono os detentos acima de 30
anos e a profissão que ele exerce, para
ter uma mão de obra que possa nos
ajudar, hoje tenho pedreiro, advogado,
engenheiro, carpinteiro entre outras
funções que participam do projeto”
concluiu Lucena.
E para você servidor, que também
desenvolve um projeto diferente e
gostaria de divulgá-lo, mande um e-mail
contando sua história para sindserv@
sindserv-ld.com.br, que contaremos sua
história por você.
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Encontro com os aposentados é sempre uma festa!
Gestão SINDSERV para Todos
ZERAMENTO PARCELADO DAS PERDAS DOS TGP’s E TSP’S

O Encontro dos aposentados desse mês
de Maio foi um pouco diferente, além do
tradicional Bingo, o diretor da Pasta Júlio Cezar
desenvolveu uma gincana com os participantes.
Divididos em duas equipes, eles participaram de
diversas atividades.
As equipes "Panteras" e "Somos Vencedores"
disputaram três atividades diferentes, na
primeira, deveriam sentar em balões, a equipe
que estourasse os balões em menos tempo era
vencedora, depois tiveram que fazer uma corda
com pedaços de barbante em menor tempo e
a última, acertar mais aviõezinhos dentro de
um espaço determinado, a equipe Panteras
foi a vencedora. Todas as atividades foram
pensadas pelo diretor, para que os aposentados
trabalhassem a coordenação motora fina, grossa
e ampla, além da cultura corporal.
Os servidores aposentados também puderam
desfrutar de um lanche da tarde, com muitos
salgadinhos, bolo, pipoca, paçoca, refrigerante e
café, o diretor Júlio Cezar explica essa mudança
no encontro “ Temos sempre que estar em
movimento, quando chegamos nessa fase de
nossas vidas a tendência é diminuir o ritmo,
com isso surgem algumas moléstias até mesmo a
depressão, pretendemos usar o nosso encontro
como uma maneira desses nossos companheiros
além de se divertirem, saírem do sedentarismo”.
O próximo encontro dos aposentados
acontece no dia 16 de junho, onde haverá um
grande almoço preparado pelo chef Júlio, à
partir das 12h30. Não esqueçam de ligar para o
SINDSERV (3372-1257) e confirmar presença
até o dia 13/06.
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