CAPACITAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Mais de 330 servidores participam de
aula inaugural no SINDSERV

COMISSÃO ENTREGA ESTUDO PARA
GARANTIR PROMOÇÃO PARA AUXILIARES
E TÉCNICOS

EDITORIAL
Olá Amigo Servidor, Olá Amiga
Servidora,
Tenho o prazer de convidá-lo(a)
a participar conosco de uma festa
do tamanho que o Servidor merece, um festival de Prêmios que será
realizado no final do mês de julho
no ginásio de esportes Moringão.
Esta confraternização que a gestão ‘SINDSERV para Todos’ está
preparando para você, servidor(a)
sindicalizado(a), é uma forma de
comemorar as inúmeras vitórias
que tivemos ao longo dos anos.
Onde os servidores podem olhar
seus holerites do passado (2000 –
2004) e os de agora (2005 – 20016)
e constatar que nossos ganhos neste último período ultrapassaram e
muito a inflação acumuladas e diminuímos as desigualdades e injustiças que eram cometidas contra o

servidor.
Em 2007, tivemos um evento similar também no Moringão, onde a
generosidade dos servidores foi demonstrada ao arrecadarmos mais
de duas toneladas de alimentos que
foram distribuídos para instituições
assistenciais da cidade. O desafio
de ultrapassarmos esse número no
evento deste ano foi lançado, mas
além dos alimentos, também pedimos doações para as ONGs que
cuidam dos animais que, como
muitos sabem, passam por dificuldades por não terem um amparo
“descente” por parte do governo.
Eventos como este servem para
reforçarmos os laços de amizade
e principalmente de união, pois
quando a categoria está unida é que
conseguimos mostrar nossa força,
que tem sido, referencia nacional
na luta pelos direitos dos servidores públicos municipais.

Estamos trabalhando para que
neste ano essa confraternização
seja ainda maior e que os servidores e seus familiares participem de
uma festa que fique em suas memórias.
Você é o meu convidado no dia
31 de julho no Moringão a partir
das 9h. Até lá.

Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV

BASE do SAMU pode sair do papel ainda este ano
No Terreno Localizado próximo a rodoviária de Londrina
(veja as fotos), já deveria estar sendo construído o novo prédio de BASE do SAMU (Regulação, Urgência e Emergência
(SAMU) e Heliporto).
Os diretores do Sindserv Marco Modesto, Fabio Molin e
Emmerson Oliva, tem cobrado agilidade no processo, que no
momento está na aprovação das plantas estruturais e parcerias
financeiras com o Governo do Estado.
O secretário de Saúde Gilberto Martins garantiu em reunião
com os diretores, que até o dia 3 de Julho terá mais informações
sobre a continuação da construção do prédio. O Secretário disse
que o governo tem até essa data para assinar a parceria financeira, mas que já está encaminhado, uma vez que as plantas estruturais já foram aprovadas.
Uma nova reunião com o Sindserv foi marcada para o inicio
de Julho, para a confirmação do andamento do projeto.

Capacitação ao alcance de Todos
Mais de 300 servidores participam de aula inaugural no SINDSERV
Na noite do dia dois de junho, teve início
no SINDSERV o projeto “Capacitação ao alcance de TODOS”, com a realização de duas
aulas inaugurais dos cursos de capacitação em
Educação Ambiental e Gestão de Pessoas.
Ao todo, mais de 300 pessoas lotaram os
espaços do SINDSERV para assistir as palestras de introdução aos cursos, ministrados
pelo professor mestre Antonio Marcos, responsável pela ANG Cursos e Consultoria.
O presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja, fez a abertura dos cursos e se mostrou
satisfeito com a quantidade de servidores presentes. “Este sindicato é do servidor e tudo o
que fazemos aqui é para o servidor, diferente
de outras épocas quando os antigos líderes
sindicais usavam os recursos para outros fins.
Ver este tanto de pessoas na casa do servidor
é uma satisfação, pois demostra que eles acreditam no trabalho que estamos desenvolvendo. Como professor acredito na força que a
educação tem, que além do aprender, o servidor também tem melhorias na sua carreira
graças ao PCCS que trabalhamos muito para
ser aprovado e corrigir sérias injustiças do passado”, comentou Urbaneja.
Para o diretor Júlio Cezar, esta é mais uma
opção de capacitação que o SINDSERV oferece aos servidores públicos de Londrina.
“Estudamos a possibilidade de realizar alguns
cursos diferenciados dos que já são oferecidos pelo sindicato e que atendessem o maior
número de servidores. Cada um deles tem
uma carga horária de 130h o que possibilita
26 pontos para a promoção por Conhecimento, já para os educadores, o curso de Gestão
de Pessoas servirá para participar da promoção de Competências e Habilidades”, explicou Júlio.

Comissão entrega estudo para garantir Promoção para Auxiliares e Técnicos
No dia 1º de junho, foi realizada na sede do SINDSERV a
OLT da Saúde para tratar dos
últimos assuntos que tem mexido com os servidores desta autarquia.
O presidente do SINDSERV
Marcelo Urbaneja recepcionou
os servidores presentes no encontro com um discurso otimista das conquistas dos servidores em Londrina. “Nos últimos
anos conseguimos avanços significativos para todos os servidores! Na gestão ‘SINDSERV para
Todos’, o funcionalismo público municipal obteve em média
mais de 100% de aumento em
seus salários, com a recomposição da inflação e benefícios,
isso é bom, pois recuperamos
as perdas de um passado negro onde amargamos oito anos

sem reposição salarial e descaso completo com a categoria.
Os servidores mais jovens não
vivenciaram esse tempo e por
isso é importante contar a história, para que o passado não se
repita, e que nenhum direito é
garantido!” comentou Urbaneja.
Ele ainda completou, “segundo especialistas na área política e econômica, tempos ainda
mais difíceis estão por vir em
nosso país, e fez uma analogia:
‘se durante um voo em meio
ao oceano, passarmos por uma
turbulência, quem iremos querer pilotando nosso avião? Um
piloto inexperiente ou um piloto já acostumado com tal situação?’, em Maringá que é tida
como uma cidade maravilhosa,
os servidores tiveram apenas
4% de reposição, mesmo após

a realização de uma greve. Nestes anos de luta, adquirimos
experiência e através de muito
diálogo, conseguimos repor a
inflação integralmente (11,3%),
conquista que temos mantido
desde 2008”, completou Urbaneja.
A diretora Pilar Soldório e o
diretor Fabio Molin, falaram em
seguida e colocaram a situação
da comissão que estuda a questão do processo de Competências e habilidades dos servidores
da saúde que não foram incluídos na promoção deste ano. “Os
estudos já foram concluídos e a
redação já foi encaminhada para
o RH” explicou Pilar. Segundo
a diretora, “o próximo passo é
aguardar um posicionamento
da Administração para saber ser
eles aceitam ou não a proposta

levantada pela comissão”, explicou.
Molin colocou que o documento ficou nos moldes propostos pelos SINDSERV, “o
sindicato trabalhou de uma forma que os auxiliares e técnicos
tenham uma melhor definição
dentro de suas funções (como
exige o Coren), bem como os
mesmos possam ter garantida
a possibilidade de crescimento
em suas carreiras”, explicou o
diretor.
Se a Administração aceitar
as propostas, o projeto segue
para a Câmara de Vereadores
para ser apreciado e votado pelos vereadores, ainda este ano.
O SINDSERV está empenhado
para que as provas de Competência e Habilidade aconteçam
no segundo semestre.

Encontro deste mês reuniu mais de 80 servidores aposentados para almoço no SINDSERV
No mês de junho, os servidores aposentados se reuniram novamente no SINDSERV
para seu encontro mensal. Desta vez o clima
foi diferente para os mais de 80 participantes,
pois a reunião aconteceu na hora do almoço.
No cardápio, um delicioso churrasco
acompanhado de boa musica e companhia
agradável, embalaram os servidores ao longo
da tarde que foi fechada com o tradicional
bingo.
O professor Julinho, diretor do SINDERV, responsável pelos encontros diz que
este momento é importante para fortalecer
os laços entre os servidores. “Os servidores
que participam conosco são assíduos , isso é
muito bom, pois demonstra que as atividades
que temos feito aqui são agradáveis, o que nos
motiva a continuar e a sempre pensar coisas
novas. Tanto que iremos premiar os mais assíduos”, conta Julinho.
O próximo encontro mensal (15/07) será
realizado na sede Campestre Angelo Caires,
em Alvorada do Sul, “por isso é importante
lembrar que os aposentados interessados em
participar deste próximo encontro devem
obrigatoriamente confirmar presença até
o dia 13/07/2016, ligando no SINDSERV
(3372-1257), para deixar seu nome”, ressaltou
o diretor Júlio.

Viagem para Morretes
é um Sucesso!
“Uma viagem para ficar na memória”, foi
assim que as 42 pessoas que participaram da
última viagem promovida pelo Sindserv a definiram.
Realizada nos dias 02,03 e 04 de junho a
viagem teve como destino Curitiba, Morretes e Paranaguá, nesses locais os servidores e
seus familiares puderam desfrutar de pratos
típicos como barreado e frutos do mar e diversos passeios.
De Curitiba desceram de trem para Morretes, podendo apreciar as lindas paisagens
que a Serra da Graciosa oferece, foram até
Paranaguá visitar o aquário municipal e de
volta a Curitiba, puderam visitar o Jardim
Botânico, Zoológico, Parque São Lourenço,
Opera de Arame e bosque do Papa, três dias
de muita diversão e descanso.
Para os diretores do Sindserv que acompanharam a viagem Leonildo Guergolet, Julio
Cézar e Mario Sergio Gazolli é sempre um
prazer e uma alegria, poder desfrutar desses
momentos juntos com os servidores e fazem
um agradecimento “A gestão Sindserv Para
Todos, agradece aos servidores e suas famílias por confiar no nosso trabalho. Até o próximo evento” disseram eles.

Um dia diferente é o que os
servidores da UBS do Jardim
Marabá promovem há nove
anos para os moradores do
bairro

Seminários Regionais da FESMEPAR contam
com a presença de mais de 30 Sindicatos de
Servidores Municipais

Todos os anos desde 2008, funcionários da UBS Marabá, arrecadam doações
para promover um dia de atividades com
os moradores. Neste ano, usaram o tema
festa junina, além de enfeitar toda a UBS
os servidores trabalharam à caráter.
Para fazer a diversão das crianças uma
cama elástica foi colocada do lado de fora
do posto de saúde e dentro foram servidos para todos, pipoca salgada e algodão
doce durante todo o dia.
O Sindserv Parabeniza toda essa equipe que mesmo enfrentando todas as adversidades de trabalhar no Sistema Único
de Saúde, tiram um tempo para planejar
algo agradável para toda a comunidade.

Nos dias 09 e 10 de Junho, o Presidente do SINDSERV e vice Presidente da
FESMEPAR, Marcelo Urbaneja participou de dois seminários regionais da FESMEPAR, da região norte central realizada
em Londrina e da Região Norte Pioneira,
realizada em Santo Antônio da Platina.
Durante os dois dias os participantes
puderam discutir e debater assuntos sindicais, bem como, assistir palestras sobre
PCCS e problemas relacionados ao dialogo com a Administração dos Municípios.
A maioria dos municípios do Paraná
são de pequeno porte, o que faz com que
a Administração Pública se ache dona da
cidade e dos servidores, inviabilizando
muitas vezes o trabalho desses presidentes de sindicato, que acabam tendo que
recorrer a vias judiciais para conseguirem
fazer valer o direito dos servidores.
Mais de 30 presidentes de sindicatos
de servidores públicos municipais se fizeram presentes, e acompanharam as palestras “Saúde do Trabalhador e PCCS”,
“Formação e Organização Sindical” ministrada pelo servidor e expert no assunto, Roberto Pintor, “Sindicalismo e o momento político brasileiro” ministrada pelo
servidor Feliciano, ambas no evento em
Londrina. E “Questões sobre o Portal de
Transparência” ministrada pela coordenadora do Núcleo Regional de Trabalho de
Proteção ao Patrimônio Público do Norte
Pioneiro Kele Cristiani Diogo Bahena e
“PCCS – Plano de Cargos e Salários” com
o servidor Roberto Pintor.
Em ambos, o vice presidente da FESMEPAR Marcelo Urbaneja, fez a fala a
respeito da união e fortalecimento dos
Sindicatos de Servidores Públicos Municipais “Ninguém é uma ilha de prosperidade, o que aprendemos com a luta diária dentro de um sindicato de servidores,
deve ser passado adiante, pois a grande
maioria dos problemas são os mesmos,
precisamos nos unir, para trocar experiências e assim todos consigamos prosperar ”

finalizou Urbaneja.

APOSENTADORIA EM FASCÍCULOS
A partir desta edição serão publicados em fascículos, textos com
informações sobres as principais regras de aposentadoria dos servidores públicos.
No primeiro fascículo: Evolução Histórica e Aposentadoria por
Invalidez.
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA
PREVIDÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL

Originalmente a previdência do servidor público iniciou-se com
base com base na idéia do pro labore facto ou, em tradução livre, pelo mero fato do trabalho, pois ele era tido como um “bem”
do Estado e deveria ser garantido. Sua aposentadoria não decorria,
portanto, de contribuição ao sistema previdenciário, que sequer
existia de forma autônoma, mas de sua simples vinculação ao Estado.
No Brasil passou a tomar forma em 1938, com a criação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – IPASE, que previa contribuição de 5% para custear pensão por morte
e pecúlio.

Em meados da década de 1980, com a redemocratização do
país, houve grande ampliação do quadro funcional, quase sempre
com as relações de trabalho regidas pela CLT e sem concurso, o
que era proibido, mas não havia controles mais efetivos. Aos “estatutários” era reservada a carreira típica de Estado, com fiscais e
auditores.
Em 1988 a então nova Constituição da República instituiu o Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos, que quando
criados exigiam também a criação de Regimes Próprios de Previdência.
Estes, por sua vez, eram criados sem qualquer planejamento, ou
estudo, bastando a aprovação pelo Legislativo do projeto de lei do
Executivo. Eram, na prática, livres de controles atuariais e freqüentemente geridos por pessoas não qualificadas para a função.
Embora houvesse a obrigação de contribuição do Ente e do segurado o controle dos repasses era ineficiente. Isto, aliado às baixas
alíquotas de contribuição e à ampliação do número de benefícios,
como planos de assistência à saúde financiado pela contribuição
dos servidores para a previdência, levou as Caixas de servidores a
grandes déficits.
Tal problema superou a esfera dos servidores públicos e afetou
todo o país, já que o controle inflacionário depende diretamente da
equalização dos gastos públicos, que não podem ser contidos se há

déficit previdenciário, pois é o Estado, nos diversos níveis, quem
arca com o saldo negativo das contas das previdencias.
Assim, em 1998 e depois em 2003, foram realizadas duas grandes reformas na Constituição, além de diversas alterações na legislação infraconstitucional, todas com o objetivo de se endurecer as
regras previdenciárias, o que fora feito por meio de vários dispositivos, que alteraram a forma de gestão e controle do sistema, bem
com de concessão dos benefícios.
Embora as reformas tenham alterado o sistema como um todo,
tiveram grande ênfase nos direitos do servidor público, que passou
a ter de se submeter a exigências antes inexistentes, como idade mínima, fim da paridade entre ativos e inativos, fim da aposentadoria
por tempo de contribuição proporcional, entre outras.
As reformas e demais alterações legislativas foram importantes
para o controle inflacionário, mas são ainda insuficientes, sendo
que seguem as discussões quanto aos novos ajustes necessários, mas
ainda sem resultados práticos.
Atualmente um Servidor contribui com 11% sobre sua remuneração e o Ente com valores entre 11% e 22%, conforme avaliação
atuarial.
Nos últimos anos três grandes emendas à Constituição alteraram
significativamente o sistema previdenciário brasileiro, a Emenda 20
de 1998, a Emenda 41 de 2003 e a Emenda 47 de 2005, esta, com
alterações menos significativas que as anteriores.
Tal situação criou uma enorme série de situações transitórias,
que podem se resumidas em três casos:
Os servidores que implementaram todas as condições previstas
até 16/12/1998, data da publicação da EC 20/1998, têm direito adquirido às regras anteriores à Emenda, podendo optar pelas novas
regras, se desejarem.
Servidores que ingressaram no serviço público antes de
16/12/1998 ou até 31/12/2003, a depender do direito pleiteado,
mas que não implementaram todas as condições até estas datas,
têm direito de optar pelas regras de transição quando trazidas pelas
emendas.
Servidores que ingressaram no serviço público após 31/12/2003
são submetidos às regras atuais.
Nos casos em que o servidor ocupou vários cargos, de forma
ininterrupta, vale a investidura mais antiga (Art. 64 da ON MPS/
SPS n. 1/2007)
As hipóteses acima podem ser representadas pelo seguinte gráfico:

Figura 1 – Aplicação da lei no tempo conforme a época de configuração do direito

Base de cálculo:
o Média aritmética simples das 80% maiores remunerações
calculadas a partir de julho de 1994 (art. 1ª da lei 10.887/2004)
para quem ingressou no serviço público após 31/12/2003
o Última remuneração para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003(EC 70/2012)
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
• Forma de Cálculo:
o Proporcional ao tempo de contribuição
A Aposentadoria por Invalidez permanente é aquela paga
o Exceção:
ao servidor público que se tornar incapaz de exercer as funções
. Acidente de trabalho;
que exercia antes da ocorrência de sua incapacidade e que não
. Moléstia profissional; ou
pode ser reabilitado para outra função no serviço público.
. Doença grave, contagiosa ou incurável na forma
É fundamentada no inciso I, do parágrafo 1°, do artigo 40 da da lei.
Constituição da República.

A compreensão das regras de transição é importante, pois elas
podem eventualmente permitir ao servidor optar por entre várias
formas de critérios de concessão e pagamento de sua aposentadoria.
As regras atuais e de transição serão vistas nos fascículos seguintes.

•
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Art. 64. [ON MPS/SPS n. 1/2007] Na fixação da data de ingresso no serviço
público, para fins de verificação do direito de opção as regras de que de que tratam
os arts. 62 e 63, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos
cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer
dos entes federativos, será considerada a data da mais remota investidura dentre
as ininterruptas.

Autor: Paul Jürgen Kelter, mestre em ciências jurídicas pelo
Unicesumar, advogado, professor de direito previdenciário e
direito processual civil na Pontifícia Universidade Católica do
Art. 40 [...]
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de pre- Paraná (PUC-PR), professor convidado dos cursos de pós-gravidência de que trata este artigo serão aposentados, calculados duação em Direito do IDCC, UNOPAR, UNIVEL, Faculdade
os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ Integrado, UNIFIL e UNIPAR.
3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
I - por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).
É aposentadoria de natureza compulsória que dá direito a
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme prevista em lei.
A proposta de emenda constitucional (PEC) 56/2014 pretende acabar com a aposentadoria por invalidez proporcional nos
RPPS. Já foi aprovada na Câmara e está em tramitação no senado, mas sem prazo para que seja votada.
Se aprovada como proposta, além de garantir a aposentadoria por invalidez com proventos integrais como regra, também
corrigirá aquelas que já foram corridas, mas sem pagamento de
valores retroativos.

RESUMO DO BENEFÍCIO
•

Requisitos:
o Incapacidade total e definitiva sem possibilidade de reabilitação para o exercício da função.
• Teto do Benefício:
o Remuneração do servidor no cargo efetivo (art. 40, §2°
CR).
• Reajuste do Benefício:
o Mesma data e mesmo índice do RGPS (art. 15 da lei
10.887/2004).

imagens meramente ilustrativas

