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Neste momento, é importante mantermos a
união, assim mostramos a força que o sindicato
tem. E tenho certeza que com experiência e
Neste mês de maio, o Sindserv, comemorou serenidade conseguiremos vencer mais essa
com os servidores o dia do trabalhador, em batalha.
um café da manhã descontraído, com diversas
atividades e o sorteio de três motos 0km, para
três servidores (as) filiados.
Mas este mês não ficou marcado apenas
por esse dia, tivemos conquistas importantes
como a aprovação dos projetos de lei 46/2017
47/2017, que possibilitarão que as promoções
por conhecimento ocorram a cada 4 anos do
posicionamento na referência, sem ter que
aguardar a data de aniversário de entrada na
prefeitura.
Outra grande conquista, foi a assinatura do
prefeito para a promoção por competências
e habilidade
dos cargos TGP´s, onde
89
servidores estavam aguardando o
posicionamento deste ano.
Mas sabemos que ainda temos uma luta
maior ainda para enfrentar, a reposição da
inflação dos servidores. Desde o início do ano,
já nos reunimos mais de 15 vezes com o prefeito,
apresentando números que divergem com o
da Administração, que sempre apresenta um
quadro extremamente pessimista das contas
do Município.
Tenho questionado o fato do orçamento que
foi elaborado pelos técnicos da prefeitura e
aprovado pela Câmara de Vereadores no final de
2016, ser “reprojetado” pelos mesmos técnicos
no início de 2017, onde um déficit de 120 milhões
foi “descoberto”. De quem é o erro?
Sabemos que esse ano não é um ano de
“vacas gordas”, mas temos confiança em nossos
levantamentos, que apontam a possibilidade do
pagamento da reposição. Estudamos as contas
do Município há mais de 12 anos, e sempre
nossas previsões se concretizaram.
OLÁ AMIGO SERVIDOR. OLÁ AMIGA SERVIDORA;

Marcelo Urbaneja Presidente do Sindserv
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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.
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SINDSERV ANALISA CONTAS DO MUNICÍPIO E ENCONTRA POSSIBILIDADES DE PAGAMENTO DA
REPOSIÇÃO DOS SERVIDORES
Ao longo do ano sindicato já se reuniu mais de 15 vezes com a Administração para debater os números das
receitas e despesas do Município
O
presidente
do
Sindserv
Marcelo Urbaneja, sua diretoria
e equipe técnica se reuniram no
dia 20/05 (Sábado), com o Prefeito
de Londrina Marcelo Belinati e o
controlador do Município João
Carlos Barbosa Perez, para mais
uma vez debater sobre as contas
públicas do Município.
Para
o
sindicato,
mesmo
com o orçamento “reprojetado”
pelo secretário de Fazenda e
Planejamento Edson de Souza, existe
sim a possibilidade de pagamento
da reposição da inflação com os
valores retroativos, basta que a
Administração faça o “dever de casa”.
Mas a fala do prefeito ainda é a
mesma, o medo de faltar dinheiro
para pagar salários ao final do ano.
Alegação essa que o sindicato
rebate
veementemente,
pois,
os números apresentados na
“tabelinha” do secretário apontam
um déficit anual na ordem de 21

milhões do orçamento total do
Município, já incluso o pagamento
da reposição dos servidores.
Esse valor é equivalente a um
terço de uma folha de pagamento,
hoje em torno de 55 milhões.
Em reunião, o prefeito anunciou
que reservou em uma conta
especial 51 milhões para garantir
o pagamento do décimo terceiro,
esse valor demonstra que existe
a possibilidade do pagamento da
reposição com os valores retroativos
que hoje estão perto de 10 milhões, e
dos salários até o final do ano.
Outro questionamento que o
presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja faz, é sobre o orçamento do
Município que foi elaborado pelos
técnicos da prefeitura, e aprovado
pela câmara de vereadores em
dezembro de 2016.
Estranhamente, em janeiro de
2017, o secretário de Fazenda apontou
um déficit de 120 milhões e que,

incrivelmente em 4 meses o valor
do rombo havia caído para menos
da metade, obrigando o secretário
a fazer uma nova “reprojeção”.
“Orçamento Municipal não é
brincadeira, temos diversas leis que
respaldam e orientam a consistência
do orçamento aprovado, os números
que estudamos são os mesmos
apresentados em todos os atos
de divulgação da Administração
e sempre conseguimos enxergar
falhas nas planilhas apresentadas
por eles” informou Urbaneja e
completou dizendo “ iremos até o
final dessa história, não podemos,
e não deixaremos que o servidor
pague a conta da má gestão pública”
finalizou.
Uma nova reunião a respeito desse
item da pauta de reivindicações com
a Administração, foi marcado, onde
o Sindserv aguardará uma proposta
do prefeito Marcelo Belinati.
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MARCHA CONTRA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA

Na manhã do dia 28/04, mais de quinze mil pessoas se uniram para dizer não aos desmandos do governo

Na manhã do dia 28/04, mais de
quinze mil pessoas se uniram para
dizer não aos desmandos do governo
Federal, a marcha contra a reforma
previdenciária,
trabalhista
e
terceirização na cidade de Londrina
foi pacífica e a maior registrada na
história do Município.
O coletivo de sindicatos de
Londrina,
composto
por
32
sindicatos,
centrais
sindicais
e movimentos sociais fizeram
uma avaliação positiva sobre
a Greve Geral, atingindo o
ideal do movimento, a cada

passeata aumentar o número de
participantes.
Por volta das 10h, trabalhadores
de várias categorias participaram
da manifestação na avenida LesteOeste, em frente ao terminal urbano.
Um caminhão de som foi colocado
no local onde lideranças sindicais
e comunitárias fizeram uso da
palavra em protesto. Em seguida, os
manifestantes foram em passeata
até o antigo coreto, no Calçadão.
Como no movimento do dia 15/03,
o Sindserv saiu à frente da passeata
levando a faixa que direcionava os

participantes.
Para o presidente do Sindserv
Marcelo Urbaneja, o momento é de
luta e de união “Se não fizermos
nada, trabalharemos até o fim de
nossas vidas. Como no passado,
é o movimento sindical que tem
o poder de mudar alguma coisa,
nunca fugimos da luta e não será
dessa vez que o faremos” finalizou
Urbaneja.
Na próxima semana, a comissão
organizadora deve se reunir para
avaliar o movimento e definir os
próximos passos.
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FESTA DO DIA DO TRABALHADOR FOI UM SUCESSO

Na manhã do dia 01/05, o sindicato realizou um belo encontro para todos os Servidores

Cerca de 300 servidores e seus
familiares participaram de um
café da manhã muito especial que
o Presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja e sua diretoria preparam,
em comemoração ao dia do
trabalhador.
Logo após o café, os participantes
tiveram uma aula de zumba e as
crianças aula experimental de judô
com os profissionais da academia
X-TREME.
Também
puderam
prestigiar e conhecer melhor o
trabalho da psicologia Encontrarse,
Microlins,
Unicesumar,
pós-graduação ESAP, Starclin ,
Creditodos e se maquiar no estúdio

montado no local pela cabeleireira
Lena Borges.
Para o presidente do Sindserv
Marcelo Urbaneja é sempre uma
satisfação
participar
dessas
confraternizações
“É
inerente
do ser humano a necessidade de
confraternizar,
principalmente
quando podemos juntar a família
e os amigos como no dia de hoje”
disse Urbaneja.
Logo após a fala do presidente
diversos brindes foram sorteados
para os presentes e para finalizar o
sorteio de 3 motos 0km.
O
Sindserv
gostaria
de
parabenizar todos os servidores

pelo excelente trabalho que prestam
para a população londrinense,
sem vocês nosso município jamais
andaria.
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GANHADORES DAS MOTOS
1 - LUIZ CARLOS FIUZA DA SILVA
2- LUIZ GUILHERME BUSTUS
3- THAISA RODRIGUES DA SILVA
AGRADECIMENTO ESPECIAL AOS
PARCEIROS
STUDIO LENA BORGES
Maquiagem para os ali presentes.
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes.
ACADEMIA XTREME
Aula de Judô infantil, Zumba adulto
e Hapkido.
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes.
MICROLINS
Sorteou uma bolsa 100% de em
um curso MICROLINS para os
participantes do evento.
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes .
FARMÁCIAS VALE VERDE
Presenteou
200
amostras

de protetores solares
participantes do evento.

para

os

STARCLIN
Sorteou Voucher R$500 para
tratamento dentário, R$ 300 para
tratamento dentário, voucher de
Clareamento dentário a laser para os
participantes do evento.
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes.
CREDTODOS
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes.
UNIODONTO
200 fios dentais para os participantes
do evento.
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes.
SPOLLER
Sorteou 12 Garrafas de Oncinha 100
anos e 3 fardos de cerveja colina 300ml,
para os participantes do evento.
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UNICESUMAR
Sorteou 50% Bolsa em uma pós graduação EAD, para os participantes
do evento.
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes.
ENCONTRAR-SE PSICOLOGIA
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes.
EXPRESSO CAIXA
Sorteou 1 Panela de arroz para os
participantes do evento.
Descontos especiais para todos os
servidores filiados e dependentes
PÓS - GRADUAÇÃO ESAP - Descontos
especiais para todos os servidores
filiados e dependentes
COLÉGIO ADVENTISTA
Sorteou 5 kits com agenda, dvd,
jogos, etc, para os participantes do
evento.
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CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE GANHA PERGOLADO FEITO POR SERVIDOR
Servidor executou todo o processo de construção e realização do projeto
Uma
parceria
entre
o
superintendente da Acesf e o
servidor Sérzio Dirlei Salvador,
resultou
na
construção
do
primeiro pergolado dos cemitérios
de
londrina,
uma
área
de
descanso e tranquilidade para
os frequentadores do cemitério
Jardim da Saudade, localizado na
região norte de Londrina.
Funcionário Público há 6 anos,
Sérzio, mais conhecido como
“Tamarana” alusão ao município que
nasceu, sempre trabalhou no ramo
da marcenaria. Dentro do serviço
público
também
desempenha
essa função como carpinteiro na
Administradora de Cemitérios e

IPS
IPS

Serviços Funerários (ACESF).
Em uma visita ao IBC percebeu que
muitas madeiras do tipo peroba
seriam descartadas, foi quando o
Superintendente da Acesf Douglas
Pereira (Tio Douglas) teve a
idealização de construir pergolados
nos cemitérios, e fez a proposta para
Tamarana que aceitou o desafio e o
desenvolveu com maestria.
“ Tenho muita satisfação em ter
concluído o que foi proposto, é
muito bom ver as pessoas utilizando
esse espaço” disse o servidor.
O Servidor ainda teve a sensibilidade
de terminar o pergolado, dias antes,
do dia das mães, mesmo não tendo
esse prazo estipulado para que a

obra fosse concluída. Tamarana
decidiu fazer esse agrado as
famílias, em especial as mães, num
dos dias de maior movimento do
cemitério.
De acordo com o presidente da
Acesf, esse projeto será continuado
em todos os cemitérios da região
metropolitana, incluindo as capelas
mortuárias . “ Esse é mais um projeto
de revitalização dos cemitérios,
estamos
pintando
muros,
plantando flores, arrumando as
ruas, construindo galerias pluviais
e docas, trazendo um pouco mais
de conforto para aquelas pessoas
que vem aos cemitérios” finalizou o
Presidente.
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SINDSERV GARANTE A PROMOÇÃO POR COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
DOS TGP’s DE 2017
O prefeito Marcelo Belinati assinou na tarde de terça –feira, a promoção por competências e habilidades para
89 servidores ocupantes dos cargos TGP’s, que estavam aguardando para o posicionamento este ano.
O Sindserv, vinha acompanhando a tramitação e, esclarecendo ao prefeito a importância e necessidade da
efetivação dos servidores. O Sindicato também tem solicitado ao Prefeito que encaminhe a alteração da descrição
de função dos TSP’s à Câmara de Vereadores, para que estes servidores também possam participar da promoção
de competências e habilidades.

SINDSERV CONQUISTA MAIS UMA VITÓRIA PARA O SERVIDOR
Foi aprovado em segunda votação os Projetos de Lei 46/2017 e 47/2017, que possibilitarão que as promoções por
conhecimento ocorram a cada 4 anos do posicionamento na referência sem ter que aguardar a data de aniversário
de entrada na prefeitura.
Essa é mais uma luta vencida pelo Sindserv, que cobrou insistentemente que a correção da redação da lei
ocorresse. Mais uma conquista da gestão do Presidente Marcelo Urbaneja.
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