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FICOU MELHOR!
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FIM DA ESPERA! PROMOÇÃO POR COMPETÊNCIAS E
HABILIDADES OCORRERÁ ESSE ANO.
Servidores da Educação aguardam 24 anos a efetivação da lei 11.531/2012.

SINDSERV CONQUISTA
PROMOÇÕES PARADAS
DESDE ABRIL DE 2016
Na oportunidade, outros assuntos
da pauta de reivindicações foram
discutidos pág.3
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Amigo Servidor, Amiga Servidora,
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
O ser humano é naturalmente celebrativo.
Celebramos para registrar datas e passagens
importantes como; batizado, aniversário,
formatura, Conquistas e lutas que ficaram
para a história como o dia da mulher,
Tiradentes, sete de Setembro entre tantas
outras, são alguns exemplos.
O dia 1º de Maio foi marcado como o dia do
trabalhador por ter em sua história diversos
movimentos sindicais pelo mundo, onde
se lutava por direitos trabalhistas como,
a redução da carga horária de trabalho de
16h para 8h diárias, descanso remunerado,
melhores condições de trabalho e etc. Muitas
foram às pessoas que morreram para que hoje
tivéssemos esse e outros direitos adquiridos.
Neste ano - esse dia tão simbólico - diz
muito do momento que estamos vivendo
no Brasil, com esse atentado aos direitos
previdenciários e trabalhistas que tanto
sofremos e lutamos para conseguir.
Por isso, escolhemos essa data significativa
para estarmos juntos em um grande evento,
onde além de trocarmos ideias, celebraremos
o grande trabalho que o servidor presta, para
mover a cidade de Londrina.
Teremos no evento do dia primeiro de Maio
um café da manhã diferente, com algumas
surpresas e para finalizar com chave de ouro
o grande sorteio de três motos 0km para os
servidores filiados.

No site do Sindserv você poderá acompanhar
as regras do sorteio.
Você e sua família são meus convidados,
neste dia primeiro de Maio, à partir das 9:00h
na praça popularmente conhecida como
“praça dos três poderes” (Entre a prefeitura e
a Câmara de Vereadores), para confratenizar
com nossos amigos.
Te espero lá!

Marcelo Urbaneja Presidente do Sindserv
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
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RESERVA DOS ESPAÇOS DE LAZER
As agendas para reserva dos espaços é aberta todo dia 15 de cada mês.
(exceto os eventos constantes no regulamennto)
ATENDIMENTO JURÍDICO
Todo Servidor sindicalizado ao Sindserv temdireito ao atendimento
jurídico gratuíto para causas trabalhistas e previdenciárias.
Basta telefonar no sindicato e agendar seu atendimento de segunda à
sexta.

SINDSERV REUNIÃO COM PREFEITO
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SINDSERV CONQUISTA PROMOÇÕES PARADAS DESDE ABRIL DE 2016
Na oportunidade, outros assuntos da pauta de reivindicações foram discutidos.

próxima folha de pagamento. direitos dos servidores “A
Na reunião, o prefeito assinatura desse decreto fará
também informou que o jus ao PCCS meritocrático
pagamento da reposição da que construímos, temos o
oi assinado no dia 04/04 inflação acontecerá retroativo, caso do seu Lourival que
no gabinete do Prefeito solicitou o prazo do primeiro dedicou 41 anos de sua vida
Marcelo Belinati, ao quadrimestre para analisar ao serviço público e agora
lado do Presidente do
poderá descansar.
“REAFIRMO
O
COMPROMISSO
DE
GARANTIR
TODOS
OS
SINDSERV
Marcelo
Mesmo em meio
Urbaneja,
diretores DIREITOS DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE NEGOCIAÇÕES à crise o servidor
do Sindicato e o
tem
avançado,
vereador
Amauri PAUTADAS NO CONHECIMENTO TÉCNICO, DIÁLOGO E graças ao empenho
Cardoso, o decreto que
do sindicato que
RESPONSABILIDADE”
concede as promoções
senta à mesa de
por
conhecimento
negociação
com
que
estavam
represadas o comportamento da receita conhecimento
técnico
e
desde abril de 2016. Essas Municipal,
para
depois responsabilidade” finalizou o
promoções somam a quantia apresentar uma proposta.
presidente.
R$ 1.300.000,00. O Sindicato
Uma nova reunião está
Para
o
Presidente
do
vinha cobrando desde a Sindserv Marcelo Urbaneja, marcada para o início de abril.
Administração
passada
e o sindicato tem a cada dia se SINDSERV em defesa dos
conseguiu mais essa Vitória! mostrado mais consistente direitos dos servidores.
Os valores deverão constar na na defesa e garantia dos
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela, Priscila Bays

F

4

SINDSERV PROMOÇÕES

http://sindserv-ld.com.br/

ABRIL

sindservlondrina

FIM DA ESPERA! PROMOÇÃO POR COMPETÊNCIAS E HABILIDADES OCORRERÁ ESSE ANO.
Servidores da Educação aguardam há anos a efetivação da lei 11.531/2012.

Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Priscila Bays

O

s Diretores do Sindserv Regina Dirce, Julio Cezar,
Leonildo Guergolet e Erika Otaguiri, se reuniram com
a secretária de Educação Maria Tereza Paschoal e a
assessora pedagógica Mariangela na manhã de hoje 11/04
para solicitar um posicionamento a respeito da promoção por
competências e habilidades que não ocorre desde 1993.
A secretária garantiu que a promoção ocorrerá ainda este ano,

conforme preconiza a lei e uma comissão composta por três
membros do RH, três Membros da Secretaria de Educação e
um membro do Sindserv será montada para regulamentar
como será realizado o preenchimento de vagas e os critérios
para a participação da promoção.
A primeira reunião deverá ocorrer ainda neste mês.
Essa é mais uma conquista da gestão Sindserv para todos,
liderados pelo presidente Marcelo Urbaneja, que pautado pelo
conhecimento técnico, diálogo e experiência, garante que os
direitos dos servidores sejam cumpridos e mantidos.

MARCHA DO DIA 15/03 NÃO É MOVIMENTO ISOLADO
Outra grande paralisação está prevista para o dia 28/04
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Priscila Bays

D

ando continuidade aos trabalhados contra a
reforma trabalhista, previdenciária e terceirização,
as centrais sindicais e sindicatos a frente das
mobilizações em Londrina, se reuniram na noite do dia
27/03, para deliberar a participação ao movimento nacional
do dia 31/03 “Mobilização contra a PEC 287, da reforma da
Previdência, o Projeto de Lei 6787/2016, da reforma trabalhista
e a PL 4302/98 da terceirização para todas as atividades das
empresas”.
A reunião aconteceu na sede da APP Sindicato e contou com
a presença da comissão organizadora da marcha do dia 15/03,
movimentos sociais e frentes populares que decidiram pela
mobilização, com concentração e panfletagem no calçadão
(em frente ao banco do Brasil) às 16:30h. O Sindserv e a UGT
Norte do Paraná estarão presentes na luta e conscientização
da população frente às atrocidades que os trabalhadores vêm
sofrendo.
Para o diretor de formação política sindical, Edson Pedroso,
as mobilizações que tem acontecido no Município é de

extrema importância “O momento é de união, apenas juntos
conseguiremos mudar algo nesse país, não deixaremos que
direitos tão duramente adquiridos sejam perdidos. Somos um
sindicato de luta, por isso não fugiremos da guerra” informou
o dirigente sindical.
No encontro também foi discutido a greve geral que deverá
acontecer no dia 28/04, uma nova reunião foi agendada para
deliberar sobre esse terceiro manifesto.
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1ª Campanha de FiliaÇÃo
SINDSERV
a

FILIe-se e
concorra a uma
moto 0KM

1º MAIO
O

O SERVIDOR QUE FILIAR UM AMIGO
CONCORRERÁ A UMA MOTO TAMBÉM

SORTEIO

FILIE-SE

PROMOÇÃO

Uma moto para
o servidor jaáfiliado

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

1ª CAMPANHA DE FILIAÇÃO SINDSERV SORTEARÁ TRÊS MOTOCICLETAS.
1ª Moto: Será sorteada para o Servidor que se ﬁliar ao sindicato até o dia 1º de maio;
2ª Moto: Será sorteada para o servidor que indicar um novo ﬁlado, quanto mais
indicações mais chances de ganhar;
3ª Moto: Será sorteada para todos os Servidores ﬁliados.
Em breve Regulamento no site do SINDSERV

SINDSERV
SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA
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SINDSERV RETOMA OLT´S
Mais de 70% dos representantes dos locais de trabalho se fizeram presentes

Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela, Priscila Bays

N

a
oportunidade,
foram
discutidos assuntos como a
promoção por competências
e habilidades (Educação), a greve
nacional do dia 28-04, o projeto de
lei “Escola sem partido” (Educação),
devolução do imposto sindical,
pagamento
da
promoção
por
conhecimento, reposição da inflação
entre outros.
Na OLT da Educação ficou definido
que os CMEI´S e Escolas representadas
em conjunto com os diretores do
Sindserv Julinho, Leonildo e Regina
Dirce, irão repassar as informações
da OLT aos professores de seu local de
trabalho e irão organizar um colegiado
para debater o projeto “Escola Sem
Partido”, do Vereador Felipe Barros
e assim elaborar um parecer sobre o
mesmo.
Para o presidente do Sindserv
Marcelo Urbaneja a retomada das
OLT´S é de extrema importância
para a comunicação entre sindicato
e servidores “ Temos uma base de
quase dez mil servidores, se cada
representante levar as informações
que são repassadas nas OLT´S a grande
maioria dos servidores estará bem
informado no que diz respeito a vida
pública e os eventos que o Sindserv
promove” disse o Presidente.
As OLT´S deverão ser mensais e
um m cronograma dos próximos
encontros será montado e repassado
no e-mail dos locais de trabalho.

ABRIL
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VEREADOR JUNIOR SANTOS ROSA RETIRA PL 98/2016 A PEDIDO DO PRESIDENTE DO SINDSERV
O Vereador quer ampliar o debate com os servidores.
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela, Priscila Bays

N

o dia 28/03, um encontro
na sede do Sindicato
reuniu
palestrantes,
Sindserv,
Vereadores
e
Servidores para deliberar sobre o
PL 98/2016 que trata da avaliação
do conteúdo apresentado em sala
de aula no Município, de autoria
do Vereador Junior Santos Rosa.
No
evento,
palestrantes
fizeram o uso da fala para fazer
suas avaliações do PL e muitos
servidores demonstraram sua
insatisfação com o mesmo
Logo pela manhã do dia 30/03 o
Presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja, convidou o vereador

Junior Santos Rosa, , para uma
reunião na sede do sindicato,
onde solicitou a retirada matéria.
O
Presidente
apresentou
argumentos que reforçam a
dispensabilidade do projeto, uma
vez que, o teor do mesmo já tem
seu respaldo em leis Federais.
O Vereador concordou com
a solicitação do Presidente
informando
a
retirada
da
matéria na sessão do dia 30/03,
para ampliar o debate junto aos
servidores.
“O Sindicato sempre se pautou
pelo diálogo para conseguir
vitórias, esse é mais um exemplo
de que sempre estaremos do
lado do servidor” finalizou o
presidente.

VEREADOR QUE PROPÔS PL “ESCOLA SEM PARTIDO” NO MUNICÍPIO VISITA SINDSERV
O Sindicato convocará a categoria para definir os encaminhamentos em relação ao projeto

Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Marcos Sanches

N

a manhã do dia 03/04 o
Sindserv recebeu a visita
do vereador Felipe Barros,
responsável pelo encaminhamento
do projeto de lei “Escola sem Partido”,
para a câmara de vereadores de
Londrina.
Na oportunidade, os diretores
do Sindicato fizeram diversos
questionamentos a respeito do PL,
principalmente da real relevância
do mesmo, já que muito do que está
descrito já faz parte de outras leis
federais e municipais.
Para o diretor de Comunicação
e Educação Júlio Cezar esse PL
deve ser muito discutido e se
caso venha a passar na câmara de
vereadores alguns pontos terão que

ser modificados “ Entendemos que
a discussão a respeito desse projeto
deva ser profunda, para que não reste
nenhuma dúvida, finalizou o diretor.
Para aprofundar o debate, o
Sindserv convocou no dia 07/04 uma
OLT com todos os representantes da
Educação e dela criar uma comissão
para analisar o PL e posteriormente
marcará uma reunião com todos os
servidores para que a discussão seja
ampliada e os encaminhamentos
definidos.
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Saúde

Caça palavras

Os sucos Detox popularizaram-se rapidamente por trazerem
benefícios à saúde, bem como pela promessa de que emagrecem.
No entanto, as pessoas acabam tomando o suco sem saberem para
que serve.
Sucos detox simples ajudam o fígado a eliminar as toxinas que
impedem o bom funcionamento do nosso organismo. O fígado é o
órgão capaz de transformar todas essas toxinas e impurezas que
consumimos diariamente em substâncias elimináveis pela urina e
fezes. Portanto, o suco detox ajuda a limpar o fígado, permitindo
que ele possa executar melhor suas funções.
Pode e deve ser tomado diariamente, pois, deste modo, o fígado
se manterá sadio e trabalhando bem.

Palavras para encontrar:
ABAFADIÇO
ABALANÇAMENTO
ABDOMINAL
ABENDIÇOAR
ABONAMENTO
BABILÔNIO
BACHARELAR
BAGUAL

FLY...

BALELA
BAMBOLEIO
BARBELA
CAÇAROLA
CRACÍDEO
ECTOPLASMA
ELEGIBILIDADE

Suco detox simples de gengibre e hortelã

Tirinhas

Suco detox simples de abacaxi e salsão:
150 ml de água;
1 fatia de abacaxi;
1 talo de salsão;
Gelo a gosto.
Utilize água mineral ou filtrada. Lave bem o salsão e descasque o
abacaxi na hora. Bata tudo no liquidificador.

bella

Dicas para seus sucos detox simples
. Coar o suco ou não, vai depender do gosto de quem pretende
consumi-los, embora o suco coado perda todas as fibras;
. Prepare somente o que for consumir na hora. O ideal é que não
haja sobras, pois, se armazenado, irá perder suas propriedades;
. Para ajudar na desintoxicação, é importante alternar os tipos
de sucos, dessa forma, haverá um rodízio de nutrientes para o organismo;
. Não substitua as principais refeições por sucos detox. Eles
poderão ser consumidos ao longo do dia, nos horários dos lanches;
. Para complementar a desintoxicação, consuma muitos alimentos ricos em líquidos, como algumas frutas, verduras e legumes;
. Quem estiver em dieta para perda de peso, o consumo de sucos
detox simples não será suficiente para atingir esse objetivo;
. Evite refrigerantes, excesso de bebidas alcoólicas, frituras,
fumo, alimentos gorduros, doces. Isso tudo intoxica o organismo.
Leia mais http://www.mundoboaforma.com.br/13-sucos-detox-simples-e-rapidos/#BBb7VZtVI4gYI6Mb.99
Leia mais http://www.mundoboaforma.com.br/13-sucos-detox-simples-e-rapidos/#
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QUANDO E PORQUE PROCURAR UM PSICÓLOGO?

V

ocê conhece a profissão
de
um
Psicólogo?
Que tipo de trabalho
desenvolve? No que ele poderia te
ajudar? Hoje, estamos aqui para
sanar essas dúvidas.
O psicólogo pode atuar em
diversas
áreas:
Psicologia
Escolar/Educacional;
Psicologia
Organizacional e do Trabalho;
Psicologia
de
Trânsito;
Psicologia Jurídica; Psicologia
do Esporte; Psicologia Clínica;
Psicologia Hospitalar; Psicologia
em
Saúde;
Psicopedagogia;
Psicomotricidade;
Psicologia
Social; Neuropsicológica.
E
hoje,
estaremos
falando
sobre uma área em especial,
PSICOLOGIA CLÍNICA, que tem por
objetivo dar o suporte necessário a
pessoa em momentos de aflições,
dúvidas, problemas, dificuldades
emocionais, de personalidade,
mentais e analisar os diversos
tipos de comportamentos, com
objetivo de promover a busca do
autoconhecimento.

Pautados no código de Ética
dos psicólogos, cabe ao terapeuta
manter sigilo sobre as questões do
cliente e tratar todos os conflitos
sem julgamento de valores.
Essas informações coloca ao chão,
alguns preconceitos formados em
nossa sociedade, que denomina as
pessoas que fazem terapia, como
“loucas”. Nada mais equivocado,
podemos dizer que as pessoas que
procuram atendimento são muito
corajosas, pois vão ao encontro de
seus problemas para assim, buscar
novas perspectivas.
Concluímos portanto, que devese procurar um psicólogo, toda
pessoa que esteja em sofrimento e
não esteja conseguindo solucionar
está situação sozinho, para que
possa desenvolver-se, recuperando
ou conquistando sua autonomia,
para fazer escolhas conscientes e
mais assertivas.
Por: Larissa Ronqui CRP:08/24031, Natália
Leite CRP:08/24020, Wesley Godoi CRP:08/24023 e
Yara Silva CRP: 08/21172.

ESTAMOS
DE
OLHO

Reforma da Previdência
Os diretores do SINDSERV, Marco Modesto,
Edson Pedrozo, Julio Cesar e Leonildo, estiveram
em Curitiba no dia 31 de março, representando
o sindicato no evento nacional que discutiu
a Reforma da Previdência, na Câmara dos
Deputados..
Audiência em defesa da Aposentadoria
No dia 03/04 o SINDSERV esteve representado
pelos diretores Edson Pedroso e Marco Modesto,
na Audiência Pública com título “Em defesa da
aposentadoria”, realizada na noite do último dia
3, na Câmara de Vereadores de Londrina.
Tramitação dos PL´S 46/2017 e 47/2017
O Sindserv está acompanhando a tramitação
do PL 46/2017 e 47/2017 (alteração da redação
do PCCS Geral Lei – 9337 e PCCS do Magistério
Lei 11531). No dia 03/04 estava na Comissão
de Justiça da Câmara Municipal de Londrina.
Tendo parecer favorável desta comissão, agora o
PL segue para as comissões de Administração e
Finanças.
Condições de Trabalho
Os diretores do Sindserv Erika Otaguiri, Fábio
Molin e Pilar Soldório estão acompanhando
reunião pública na Câmara de Vereadores que
está discutindo a saúde ocupacional do servidor.
Hoje muitos servidores são afastados por
diversos fatores, os principais são as condições
de trabalho deficitárias, falta EPI’S e extras
excessivas por falta de RH.
A reunião acontece para que sejam discutidos
mecanismos que efetivem a lei 11794 criada em
2012, que visa a melhoria da qualidade de vida no
ambiente do trabalho.
No Município de Londrina não existe nenhum
trabalho de prevenção a saúde do servidor.

ABRIL
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DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL DE 2016 COMEÇA A SER PAGA
A partir do dia 20/04 começará a ser distribuído a devolução do imposto sindical de 2016.
Reportagem: Priscila Bays

C

omo promessa é dívida, o
Sindserv pagará a sua com
o servidor sindicalizado
neste mês de Abril. A devolução
do imposto sindical de 2016 será
feita através de um Gift Card, onde
o servidor poderá usufruir em
mais de 2500 estabelecimentos
credenciados
à
bandeira
Coopercred.
A devolução anual do imposto
como é comumente feita pelo

Sindserv, foi interrompida no ano
passado, por ser ano eleitoral do
sindicato, a devolução da quantia
recebida poderia ser caracterizada
como compra de votos, por isso, a
devolução foi postergada.
O imposto sindical é uma Lei
Federal, onde é descontado o valor
monetário referente a um dia de
trabalho de todos os trabalhadores,
no caso dos servidores públicos
municipais, apenas 60% desse valor
é repassado ao sindicato, o restante

é divido em 5% para confederação
correspondente, 15% para Federação
correspondente, 10% para Conta
Especial de Emprego e Salário –
administrada pelo Ministério do
Trabalho, 10% para Central Sindical.
Os 60% que compete ao Sindserv
é devolvido para o servidor filiado.
O desconto de 2017 já ocorreu
para o servidor, mas ainda não foi
repassado ao sindicato, a devolução
desses valores deverá ocorrer ao
final deste ano.

SERVIDORA É HOMENAGEADA AO SE APOSENTAR
A servidora agora aposentada Léia da Ubs Cafezal foi homenageada pelos seus colegas de trabalho
Leia o texto
Léia!

J

á foi dito... nesta Ubs já é um
patrimônio; dedicou seus dias
como a um matrimonio; queimou
muito neurônio e agora faz reposição de
hormônio; e a noite ainda participa na
comunidade da Igreja Santo Antônio;
Entrou
nesta
Ubs
quando
o
computador era a manivela, o barco a
vela, a porta se fechava com tramela,
ainda era uma donzela, era obesa... mas
agora é magricela;
De dia estava na unidade, a noite nos
bailes da cidade, pois dançar é sua maior
felicidade;
Grande
pequena
Léia,
mulher
piadista, humorista e otimista, de tanto
viajar já é especialista, em Londrina já
virou turista.
Doutorada em: injeção, avaliação,

Abraços de todos da Ubs cafezal.

TAXAS ESPECIAIS PARA
SERVIDORES

E-mail: expressocaixaaqui@hotmail.com

43 3344-8022
43 98427-9624

inalação, vacinação, pressão, teste
do pezinho e do pezão, curativinho
e curativão, até extração de bigatão;
também tricô de algodão... mas isso
foi ilusão de ótica, de um cidadão sem
noção!
Funcionaria
estatutária,
sempre
solidária, uma quinquagenária, grande
operaria, logo... uma latifundiária;
Agradecemos pelos momentos de
emoção; por toda sua dedicação; pela
limonada que fez do limão; por conduzir
uma confusão sem perder a razão; pelas
piadas com cem; ou sem palavrão (s).
Neste momento importa lembrar só
do que é bom e praticar o perdão, porque
ninguém passa na nossa vida sem
alguma razão.
Léia, que você seja feliz. Obrigada
por tudo. Você sempre estará no nosso
coração. Deus te abençoe!

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Prazo: em até 120 meses

Av. Duque de Caxias, 670 em frente
à Prefeitura, atrás do CREA

CONSÓRCIO DE VEÍCULO CAIXA

1,79%

*

Cartas de: R$ 25.000,00 a R$150.000,00

A.M
Financiamento de imóveis
Contato: Valquiria C. Ohara
(Aposentada PML) 43 99941-0909

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO CAIXA
*Taxas poderão ser alteradas sem aviso prévio

Cartas de: R$ 70.000,00 a R$700.000,00

SINDSERV AGENDA CULTURAL

ABRIL

http://sindserv-ld.com.br/

15
sindservlondrina

ERRATA
Na Matéria “ Londrina já está em estado de risco por
causa da dengue”. Nos Referimos aos ACE´S como Agentes
Comunitários de Saúde, quando o correto é Agentes de
Combate a Endemias, pedimos desculpas pelo equivoco.

AGENDA CULTURAL
Museu de Arte de Londrina
O Prédio, construído em 1952, como terminal rodoviário,
teve suas instalações tombadas pelo Depto. do Patrimônio
Histórico e Artístico, como primeiro prédio da arquitetura
moderna do Estado do Paraná. Sua construção teve início
na gestão do Pref. Hugo Cabral, mas foi concluída na gestão
do Pref. Milton Ribeiro de Meneses em 1952. Desativada
em 1988, passou por uma grande reforma e atualmente
abriga o Museu de Arte de Londrina.
A inauguração do Museu aconteceu em 13/05/1993
e teve como principal atração a escultura “A Eterna
Primavera”, de Auguste Rodin . Além desta, ficaram
expostas obras de Menotti Del Pichia (Cabeça de Sancho
Pança e Dom Quixote) e Vítor Brecheret, e ainda uma
instalação de Yiftah Peled. O prédio onde funciona o
museu foi projetado pelo arquiteto Vilanova Artigas.
Museu de Arte de Londrina
Rua Sergipe, 640, esquina com Av. Rio de Janeiro - Centro.
Cep: 86010-360 Londrina - Paraná
Fone: (0xx43) 3337-6238 E-mail:museu@londrina.pr.gov.br
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira - das 13h às 18h
ENTRADA GRATUITA

MUSEU HISTÓRICO PE CARLOS WEISS
O Museu Histórico de Londrina foi inaugurado em 18 de
setembro de 1970, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Londrina e a partir de 1974 tornou-se órgão suplementar da
Universidade Estadual de Londrina, vinculado academicamente ao
Centro de Letras e Ciências Humanas.
Desde 10 de dezembro de 1986, ocupa o prédio da antiga Estação
Ferroviária de Londrina, que por suas linhas arquitetônicas
constitui-se em marco histórico da origem inglesa da colonização de
Londrina e do Norte Novo do Paraná.
A missão do Museu é desenvolver ações de resgate, preservação e
divulgação do patrimônio cultural de Londrina e região, procurando
tornar visível a trajetória histórica de sua sociedade; dar suporte ao
ensino, pesquisa e extensão e promover a reflexão crítica da realidade
histórica, contribuindo para a renovação e melhoria da qualidade de
vida e da dimensão cultural da população.
O MUSEU POSSUI 3 SETORES:
SETOR DE IMAGEM E SOM “EUGÊNIO BRUGIN”
O setor possui um acervo de aproximadamente 50 mil peças
(fotografias, álbuns fotográficos, negativos de vidro, negativos
flexíveis, slides, filmes de 16mm e 35mm, quadros, discos,
depoimentos gravados de pioneiros de diversas profissões em fitas
K-7 e Vídeo).
São diversas as coleções fotográficas que integram o acervo,
produzidas, sobretudo, a partir do final da década de 1920.
Destacam-se as coleções de José Juliani, fotógrafo oficial
da Companhia de Terras Norte do Paraná , que registrou o
desenvolvimento de Londrina e região nas décadas de 1930 a 1960.
Coleção de George Craig Smith, integrante da Primeira Caravana
que chegou em Londrina em agosto de 1929 e registrou as primeiras
imagens no Patrimônio Três Bôcas, que deu origem a cidade de
Londrina. E a Coleção de filmes de 16mm do pioneiro Hikoma
Udihara que documentou a cidade de Londrina e região nas décadas
de 1940, 1950 e 1960.
SETOR DE OBJETOS
Compõe-se de coleções das mais variadas categorias de objetos e
materiais representativos do cotidiano dos cidadãos londrinenses e
da região, desde os primeiros colonizadores.
SETOR DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO “JOSÉ GARCIA MOLINA”
O acervo é constituído de documentos textuais, mapas, plantas,
microfilmes, periódicos, monografias, depoimentos, etc. que
retratam a história de pioneiros de Londrina e região.
No museu pode-se conhecer além da história de Londrina, a
história do prédio, que é um dos cartões postais de Londrina.
Museu Histórico Pe Carlos Weiss
Rua Benjamim Constant, 900 - Centro
(Próximo ao Terminal Urbano de Londrina)
Londrina - PR CEP: 86010-350.
Fone: (0xx43) 3323-0082
Fax: (0xx43) 3324-4641
e-mail: museu@uel.br
Visite o site oficial: http://www.uel.br/museu
Horário de Atendimento:
De 2ª a 6ª feira: das 9h00 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.
Sábados e domingos: das 9h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.
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Tem início o Programa de Preparação à Aposentadoria de 2017
Cerca de 80 Servidores participam dos encontros.

A

conteceu no dia 19/04, o XXV
encontro do Programa de
preparação à aposentadoria
(PPA),
com
a
participação
as
Administração, Secretaria de Recursos
Humanos, Diretoria Ocupacional (DSO),
Caixa de assistência, Aposentadoria e
Pensões dos Servidores Municipais de
Londrina (CAAPSML), Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de

Londrina (SINDSERV), Associação dos
Aposentados da Prefeitura de Londrina
(AAPML), secretarias e autarquias
municipais, com cerca de 80 servidores
que estão para se aposentar
O programa que existe há 25 anos tem
o intuito de preparar os servidores que
tanto dedicaram a vida ao funcionalismo
público, para uma aposentadoria de
qualidade. Entre as ações desenvolvidas
estão; viagens, passeios e palestras que
abordem qualidade de vida, questões
legais e de saúde para que o servidor ao
se aposentar possa desfrutar desse novo
início da melhor forma possível.
O Presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja, parabenizou os ali presentes
e os convidou para a luta, “Não
podemos deixar de lutar, mesmo
quando nos aposentamos temos que
estar organizados com nosso sindicato
para não perdermos os direitos tão

duramente adquiridos” e completou
“ Desejo que todos aproveitem muito
essa nova etapa da vida e sejam felizes”
concluiu Urbaneja.
O próximo encontro do PPA deve
ocorrer no dia 17/05 na CAAPSML com o
tema “Atualização previdenciária e ações
de desenvolvimento a aposentadoria”
no encontro os futuros aposentados
também terão um momento de terapia
comunitária.

