FESTIVAL DE PRÊMIOS SINDSERV FOI UM SUCESSO!!!!!!
“SERVIDOR NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO”

SINDSERV cumpre seu compromisso social

SERVIDORES ELEGEM COMISSÃO ELEITORAL DA
PRÓXIMA GESTÃOSINDSERV

Amigo Servidor, Amiga Servidora
Quero mais uma vez, chamar a
atenção de vocês ao PLP 257, projeto de
lei que “inicialmente” feria os direitos
dos servidores com o corte reajustes,
diminuição dos quadros funcionais
entre outros. Por causa da pressão
das centrais sindicais e por ser ano
eleitoral, os deputados ficaram com
um “pouquinho” de medo do projeto
“azedar” as campanhas eleitorais que
se aproximam. Assim pediram para
o presidente Michel Vampiro Temer,
aliviar no texto original da PLP, pois do
jeito que estava não passaria.
Uma série de artigos foram excluídos,
principalmente os que traziam de
forma explicita a “chibata” contra
o servidor. Porém, um artigo em
especial teve sua redação modificada.
O Art. 4º que fala no seu primeiro
item “Limitar o crescimento anual
das despesas primárias correntes,
exceto transferências constitucionais
a Municípios e Pasep, à variação da
inflação, aferida anualmente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA ou por outro que venha

a substituí-lo”, ou seja, os Estados e
consequentemente os municípios, tem
que se adequar com receitas ainda mais
enxutas pelos próximos anos.
Isso significa que, os índices
prudenciais com a folha de pagamento
dos servidores ficará ainda mais estreita
para se trabalhar, dificultando as
negociações salariais e ampliação dos
quadros funcionais no setor público.
Ou seja, quem vai pagar o pato por toda
a roubalheira, corrupção continuará
sendo o trabalhador!
Além do problema com a PLP, o
presidente vampiro já falou à imprensa
que além dos direitos dos servidores
também dará encaminhamento no
projeto que mexe com a previdência da
população, usando a velha desculpa de
que o INSS está quebrado!
Enquanto tudo isso explode na
cabeça do “povo brasileiro”, as bancadas
dos empresários, dos industriais, dos
ruralistas, que financiaram os patinhos
da FIEP na hora do impeachment da
“querida” confabulam para enfraquecer
os sindicatos e acabar de vez com a

força do trabalhador.
As eleições estão ai meus amigos, e
mais uma vez o título de eleitor sairá
das nossas gavetas para fazermos
nossas escolhas. Como decidiremos o
futuro da nossa cidade? Escolheremos
pessoas a favor dos servidores ou a
favor dos patrões?!

Servidores elegem comissão que cuidará do processo eleitoral
da próxima gestão do SINDSERV
Na noite do último dia 24, foi realizada na sede do
SINDSERV a Assembleia para eleger a Comissão Eleitoral,
conforme descrito no artigo 89 do nosso estatuto, que
comandará as eleições, em setembro, para a próxima
diretoria do sindicato.
Dois servidores protocolaram requerimento para
concorrer ao pleito, Roberto Pintor como titular e
Renata Helena Favoretto como sua suplente e na outra
composição, Ana Cristina P. Giordano (titular) e Alcides
Antonio de Oliveira (suplente).
Foram computados 238 votos, que elegeram a
composição tendo Roberto Pintor como Presidente da
Comissão Eleitoral e Ana Cristina assume como vice no
processo.
Como representante da diretoria atual, foi oficializado
o servidor Claudio André Cavalcante Simões para
compor a comissão eleitoral.
O presidente do SINDSERV, Marcelo Urbaneja também
fez uso da palavra, para agradecer a grande presença dos
servidores e lembrar que os últimos processos eleitorais,
ocorreram de forma ordeira e com transparência.
“Fico feliz com a presença de tantos servidores hoje.
Trabalhamos para que este processo eleitoral, que
escolherá a próxima gestão SINDSERV, ocorra na maior
transparência e tranquilidade possível, assim como
foram os processos anteriores. E a participação do
servidor é fundamental”, comentou Urbaneja.
A seguir o Edital de convocação para apresentação
das Chapas que concorrerão a direção do SINDSERV
entre os anos 2016-2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DO SINDSERV/LD
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina – SINDSERV-LD,
sediado neste município, à Rua Bélgica, nº 821, Jardim Igapó, pela Comissão
Eleitoral constituída na forma do Artigo 89 do Estatuto, por seu Presidente
ao final firmado, convoca a todos os associados para as Eleições do Sistema
Diretivo da Entidade, a se realizarem na forma dos artigos 81 a 122 do
Estatuto, nos dias 29 e 30 de setembro de 2016, ficando aberto o prazo de 15
(quinze) dias corridos para registro de chapas, no período de 29 de agosto a 12
de setembro de 2016, das 8h00 às 12h00 horas, inclusive sábados, domingos
e feriados, com a entrega da documentação efetuada perante a Secretaria
Geral do Sindicato (art.92 do Estatuto), com a pronta emissão de recibo pela
Comissão Eleitoral na forma do art. 94 § 1º do ato Constitutivo do Sindicato.
Nos termos do contido no artigo 119 do Estatuto Social, a eleição ocorrerá
independente do número de votantes. No caso de empate entre as chapas
concorrentes, serão realizadas eleições 15(quinze) dias após a divulgação do
resultado pela Comissão Eleitoral.
A coleta de votos será procedida das 07h00 às 22h00, na base territorial do
SINDSERV-LD, no município de Londrina e seus distritos, cujas urnas fixas
e itinerantes serão definidas pela Comissão Eleitoral. Cópias do Edital de
Convocação das eleições serão afixadas no mural do SINDSERV-LD, à Rua
Bélgica, nº 821, Jardim Igapó, Londrina-PR, bem como no mural no prédio da
Prefeitura do Município de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 635, Jardim
Mazzei, Londrina-PR.
Londrina – PR, 28 de agosto de 2016.
Marcelo de Lima Urbaneja
Diretor Presidente do Sindserv-LD
Roberto Pintor de Melo Lima
Presidente da Comissão Eleitoral
Cláudio André Cavalcante Simões
Vice-Presidente da Comissão Eleitoral
Ana Cristina Pialarice Giordano
Secretária da Comissão Eleitoral

Valorização dos servidores aposentados é a marca
da nossa Gestão
Os
servidores
Aposentados
voltaram a se reunir na sede do
sindicato para seu tradicional
momento de descontração.
O encontro dos aposentados
neste mês reuniu em torno de 60
pessoas que puderam ver algumas
fotos dos encaminhamentos nas
obras do espaço na fazenda Nata. “O
campo de futebol está quase pronto
e a estrutura básica para começar
a receber os servidores está sendo
finalizada” revelou o diretor do
SINDSERV, Julinho.
O encontro continuou com a
realização de jogos e atividades
que divertiram os participantes. “O
respeito e a valorização dos servidores
aposentados é uma marca da gestão
SINDSERV para Todos. Temos
trabalhado para trazer novidades a
cada mês e tornar nossos encontros
cada vez mais agradáveis para nossos
aposentados”, completou Julinho.

Festival de Prêmios supera expectativas com mais de 6mil
participantes e elogios dos servidores
Fechando o mês de julho, o
SINDSERV mais uma vez mostrou
que sabe fazer festa do tamanho que
o servidor merece. Foi realizado no
Ginásio de Esportes Moringão o Festival
de Prêmios que contou com a presença
de mais de 6mil servidores e familiares.
O presidente do SINDSERV,
Marcelo Urbaneja, abriu o evento
explicando que aquele era mais um
momento histórico para o sindicato
com o lançamento de mais uma
aquisição que é do servidor. “Estou
muito feliz em ver tantos servidores

confraternizando. Após tantos anos de
lutas, tenho a honra de apresentar mais
um sonho idealizado por esta gestão
e que se torna realidade, nossa Sede
Campestre na Fazenda Nata, o futuro
‘Clube do Servidor’, patrimônio que
pertence ao SINDSERV, ou seja, é de
todos vocês!”, frisou Urbaneja.
Após a fala de Urbaneja e o desejo de
boa sorte a todos, a manhã ensolarada
de domingo começou a esquentar.
Foram sorteados para os servidores
sindicalizados, um notebook, uma
geladeira, um televisor, uma motocicleta

e para finalizar um veículo Pálio 0Km.
Os servidores sortudos foram:
Jucelino da Silva Ribeiro, Claudia
Dayane Ruiz, Gislaine Antunes dos
Santos, Liliam Regina Bortoletto
e Sandra de Souza Parra.
Vencedora do veículo, a professora
Sandra era só alegria. “Estou sentindo
uma alegria imensa, obrigada ao sindicato
por estar sempre proporcionando
essa alegria e interação aos servidores.
Obrigado também ao Marcelo Urbaneja
e a equipe pelo carinho com os
servidores”, contou a professora.

SINDSERV cumpre seu compromisso social
O evento realizado no Moringão, o Festival
de Prêmios, arrecadou mais de 2 toneladas
alimentos e ração para cães/gatos.
Assim que o evento acabou, a diretoria
de Ação Social do SINDSERV deu início
a separação dos mantimentos e montou
cestas básicas que foram distribuídas para 15
entidades assistenciais e uma de proteção aos
animais.
O diretor Marco Modesto, agradece a
doação de todos os servidores, bem como

o trabalho dos diretores e voluntários que
auxiliaram na separação e distribuição dos
mantimentos. “O evento foi muito bom
e os servidores ajudaram muito com os
mantimentos doados. É muito gratificante
quando chegamos em uma instituição com o
carro cheio de mantimentos e vemos a alegria
no rosto tanto dos funcionários quanto do
público que é atendido, em nome de todas
estas pessoas desejo meu muito obrigado a
todos”, finalizou Modesto.

OLT’s de agosto esclarecem alterações nos atestados
O SINDSERV realizou no mês
de agosto OLT’s com servidores da
educação, saúde e administrativo
para tratar principalmente da questão
dos atestados para tratamento de
saúde ou de acompanhante, assunto
que tem preocupado os servidores no
último mês em virtude da publicação
de um novo decreto que regulamenta
o assunto.
Segundo o que explicou o diretor
do SINDSERV, Fábio Molin, assim
que foi publicado o decreto alterando
as regras acerca dos atestados, o
SINDSERV entrou em contato com
a Secretaria de Recursos Humanos
solicitando
esclarecimentos
e
posteriormente revisão de alguns
itens que estão causando dúvidas aos
servidores.
Os servidores devem ficar atentos
com relação a perícia, principalmente
em relação a acumulação de atestados
por período de três meses, uma
inovação trazida no novo decreto.
Neste sentido todo servidor deve se
organizar e presta atenção na hora de
apresentar os atestados dentro dos
prazos estabelecidos”, explicou Molin.
Além dos atestados o presidente
do SINDSERV Marcelo Urbaneja
abriu os encontros falando das
armadilhas que se escondem no novo
texto da PLP 257 que foi aprovado
na Câmara Federal. retiraram do
texto original os artigos que falavam
explicitamente das punições aos
servidores, mas mantiveram o artigo
que colocam em saia justa os estados
com relação aos gastos com a folha
de pagamentos. Quando chamaram
a população às ruas pedindo o apoio
para o impeachment da Dilma, o
povo atendeu, agora quando é para

mexer com os direitos dos cidadãos
(...). Quem paga o pato com tudo isso
somo nós!, esclareceu Urbaneja.
Nos encontros ainda contaram
com as participações dos advogados
do SINDSERV, Dr. Emanuel falando
sobre os atestados e do Dr. Paul
Junger falando sobre as mudanças
na previdência.

