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Sindicato tem cobrado
uma postura mais efetiva
da Administração desde o
inicio do ano.
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AMIGO SERVIDOR, AMIGA SERVIDORA
Acredito que todos vocês têm acompanhado o
andamento das reformas previdenciária e trabalhista,
onde mais uma vez, para esconder que o real problema
da crise financeira que é a corrupção dos nossos
governantes, estão culpado os servidores públicos
municipais e estaduais.
A Reforma que a sociedade realmente precisa é a
política – financeira desse país, onde se cobra muito dos
pobres e se abona muito dos ricos.
Apenas nesse ano de 2017 o nosso governo que se diz
tão deficitário, perdoou uma dívida de 25 Bilhões de
Reais do Banco Itaú, aprovaram uma medida provisória
para o parcelamento de dívidas fiscais, um refis para as
grandes empresas, a prorrogação de contratos de grandes
empreiteiras sem fazer licitação e anistia aos produtores
rurais que não pagam o Funrural.
Como se abonar tanto de uns, quando para a grande
maioria a cobrança é com afinco e não perdoa atrasos
A resposta é simples nosso legislativo é parcial, vai de
acordo com o seu interesse financeiro e não da maioria,
se não fosse isso qual o motivo de perdoar 426 bilhões
de reais de grandes empresas por não repassarem o INSS
devido a previdência, valor três vezes maior do que a
suposta dívida previdenciária
É engraçado como o leão do imposto de renda
consegue cobrar até os centavos na declaração anual,
mas não consegue averiguar dívidas de milhões/ bilhões
de grandes corporações. Aliás, o Brasil é o país da graça,
tudo acaba em palhaçada.
A reforma trabalhista tem que acontecer, mas de cima
para baixo e não ao contrário. É fácil tirar dos que já não
tem! Quando se está sentado em berço esplêndido, com as
mais altas regalias, decidindo a vida de milhões como se
fossem apenas números, é isso que somos para os nossos
governantes, números.
Por exemplo, quem precisa de auxílio moradia, auxílio
transporte, auxílio creche e pré-escola, é quem não tem
nada disso e não parlamentar, juiz, Ministério Público,
receita federal, aristocracia do serviço público. Mas no
Brasil quem ganha são essas pessoas.
É que para resolver o problema do nosso país querem
tirar dos mais fracos. Por que nossos governantes não
abrem mão da estabilidade no serviço, décimo terceiro,
férias duas vezes por ano Querem que nós façamos Claro!
É lamentável acompanhar a destruição dos nossos
direitos por aqueles que confiamos nosso voto, é

lamentável observar a corja de políticos fazendo lobby
com a nossa vida, nos tratando como lucro e crescimento
financeiro.
Os Políticos querem retirar direitos? Comecem então
pelos deles, deem o exemplo, mas não o façam com quem
já fez e faz sua parte diariamente. Trabalhando para gerar
lucro para o Município onde mora, para gerar impostos
para o país onde vive. Não façam dos nossos direitos,
moeda de barganha para ganhar “um tapinha” nas costas
dos mais abastados, pelo menos uma vez olhem por nós,
olhem para nós, escute o que o povo brasileiro quer.
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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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PAGAMENTO DA REPOSIÇÃO DOS SERVIDORES SE INICIA EM OUTUBRO
Sindicato informou a Administração que não abre mão dos valores retroativos.
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela, Priscila Bays

Foram mais de 20 reuniões com
a
Administração,
solicitando
e
apontando condições para que o
pagamento da reposição da inflação
dos servidores acontecesse. No segundo
dia do ano o sindicato já se reunia com
a Administração no primeiro horário,
às 7:00h para entregar a pauta de
reivindicações de 2017.
Por ser o primeiro ano de mandato, o
prefeito havia solicitado o fechamento
dos primeiros dois meses para analisar
como as receitas e despesas do município
iriam se portar, nesse momento o
secretário de Fazenda e Planejamento
Edson de Souza faz um reprojetamento
do orçamento municipal apontando um
déficit de 120 milhões.

O sindicato que estuda as contas da
prefeitura há mais de 12 anos, sempre
contestou a reprojeção pessimista feita
pelo secretário, o momento não era
de fartura, mas a receita da prefeitura

estava se comportando de maneira
natural, como em todos os outros anos,
alertando o gestor municipal que a
situação financeira do município não
estava fadada ao fracasso se o prefeito
fizesse o “dever de casa”.
Mesmo assim, a Administração pediu
o prazo do primeiro quadrimestre,
para analisar com maior profundidade
as receitas e despesas do Município,
alegando dificuldades para realizar a
reposição dos servidores neste ano.
O Sindserv passou a ter inúmeras
reuniões,
mostrando
que
havia
possibilidade do pagamento e que
o déficit não se concretizaria. Na
prestação de contas da prefeitura ficou
provado que o rombo de 120 milhões,
era na verdade 21 milhões sem contar
as receitas vindas de fontes extras, a
exemplo, sobras do ICMS que o governo
repassou no início do ano de cerca de 11
milhões de reais.
A pressão do Sindicato frente as novas
informações, foi sistêmica, expandindo
e difundindo os estudos que o Sindserv
fez das contas públicas com a câmara de
vereadores e todas as mídias da cidade.
No dia 06/06/2017, após cancelar
algumas reuniões com o sindicato,
o prefeito informou que assinaria o
decreto para o pagamento da reposição
da inflação dos servidores de 5,44%
a partir do dia primeiro de outubro,
sendo publicado no diário oficial no dia
08/06/2017 nº732.
Para o presidente do Sindserv o
decreto não é a ideal, mas já é uma

conquista frente ao quadro pessimista
apresentado “ Sabemos que não é o ideal,
mas a Administração sempre sinalizou
o não pagamento da inflação, foi frente

ao nosso trabalho, apresentando dados e
contestando as informações de algumas
tabelinhas apresentadas pelo secretário
de fazenda, que conquistamos o
pagamento da reposição neste ano,
mas não abrimos mão dos valores
retroativos que continuaremos lutando
para conseguir” finalizou o presidente
do Sindserv, Marcelo Urbaneja.
Uma nova reunião já foi solicitada
para dar continuidade a negociação dos
valores retroativos, bem como o restante
da pauta de negociações.
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OLT´S DO MÊS DE JUNHO REUNE MAIS DE 100 LOCAIS DE TRABALHO
Aconteceu nos dias 09/06 e 13/06 as reuniões de OLT do mês de Junho.
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela, Priscila Bays

Na reunião, os temas abordados
foram; o processo de negociação da
reposição dos servidores, desvio de
função e condições de trabalho.
Mais de 100 locais de trabalho
enviaram seus representantes para
obter informações e tirar dúvidas
da categoria, debatendo e ouvindo
o ponto de vista de cada setor
público.
O Sindserv fez questão de

convocar as OLT´s de maneira
emergencial,
para
ouvir
o
posicionamento dos servidores em
relação ao pagamento da reposição
inflacionária, que acontecerá no
mês de outubro, pois entende que
através das OLT´s consegue explicar
e esclarecer para mais segmentos
todo o processo de negociação que
culminou no decreto do prefeito.
E fez questão de frisar que os
valores retroativos continuarão em
pauta até que sejam pagos.

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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SINDSERV PARTICIPA DO MOVIMENTO CONTRA AS REFORMAS EM BRASÍLIA
Mais de 150 mil pessoas protestaram contra os desmandos do atual governo e a corrupção no Legislativo.
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela

Aconteceu em Brasília no dia
24/05, o maior ato contra a Reforma
previdênciária
e
da
reforma
trabalhista.
Mais de 150 mil pessoas ocuparam
as principais ruas da cidade, e

seguiram marchando até a Esplanada
dos Ministérios.
O Evento, faz parte da continuação do
movimento do coletivo de sindicatos
que junto com os movimentos sociais
que tem pressionado o Governo, para
que as reformas não aconteçam.
Uma
comitiva
do
Sindserv
também esteve lá para representar
os servidores e juntos defender os

direitos de todos os trabalhadores!
O Sindicato de Servidores Públicos
Municipais
de
Londrina,
tem
participado de todos os movimentos
contra as reformas, pois entende
que da maneira que estão sendo
propostas, só prejudicará os direitos
dos trabalhadores.
O Sindserv escolheu um lado, e esse
lado é do Servidor!
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ONDA DE VIOLÊNCIA EM LONDRINA ASSUSTA SERVIDORES
Sindicato tem cobrado uma postura mais efetiva da Administração desde o inicio do ano.
Preocupado com a onda de violência
que tem assolado o município de
Londrina, em especial setores da
Educação e Saúde, o Sindserv tem
cobrado da Administração desde o
início do ano, ações mais enfáticas
para melhorar a segurança das
Escolas, CMEI´s, UPA´s e UBS´s.
Logo nos primeiros meses de
2017, o Sindicato agendou uma
reunião com o Secretário de
Defesa Social Evaristo Kuceki, para
solicitar maior segurança para
os servidores e os munícipes nos
setores de atendimento ao público
do Município, na época, o secretário
havia informado que faria o conserto

e o melhor posicionamento das
câmeras de segurança, licitaria
botões do pânico, e teria maior
ostensividade da Guarda Municipal,
entre outras medidas.
Até hoje, a grande maioria dessas
ações não foram implementadas. Por
conta disso, a pedido do Sindicato
em conjunto com o Vereador Amauri
Cardoso, duas reuniões públicas
foram feitas para que o assunto da
segurança pudesse ser abordado, na
reunião o Secretário havia informado
que faria as mesmas ações propostas
no encontro com o Sindicato, mas
nada foi feito.
Contudo, o Sindserv tem recebido

diversas denúncias de aumento de
violência, tanto nos prédios públicos
quanto contra os servidores.
Apenas
nos
seis
primeiros
meses do ano, as escolas e CMEI´s

sofreram mais de 75 ataques entre
roubos, furtos, arrombamentos e
vandalismo.
Em alguns casos as depredações
são feitas por ex-alunos dessas
escolas. Em sete ocasiões ladrões
levaram os pertences dos servidores.
Quando se fala em violência nos
setores da Educação, a Zona Sul é a
campeã de incidência, somente na
escola Eugênio Brugin ocorreram
seis invasões.
Já na Saúde, a onda de crimes
acontece em todas as regiões, sendo
contabilizado 23 ocorrências ao
patrimônio público e três roubos a
mão armada contra os servidores.
No caso dos setores da Saúde,
agressões verbais e físicas aos
servidores, ocorrem quase todos os
dias.
Para
tentar
minimizar
a
problemática na Educação o Vereador
e
servidor
Professor
Amauri
Cardoso, sugeriu ao Prefeito que
adotasse o PL 11/631 que fala sobre o
sistema municipal de informação da
violência que acontece nas escolas
de 2012 em conjunto com o PL 12/467
sobre o Professor Facilitador
de
2016, esses projetos analisariam
perfis de maior problemática entre
os alunos, oferecendo tratamento e
acompanhamento.
O Projeto piloto já acontece
na Escola Eugênio Brugin, onde
18
adolescentes
estão
sendo
acompanhados, através de dinâmicas,

conversas e análises. De acordo com
o Vereador Amauri Cardoso, essa
proposta deverá entrar em vigor em
todas as escolas a partir do segundo
semestre.
“Em reunião com o Prefeito, ele
garantiu que assinaria o decreto para
a implementação desses projetos
no segundo semestre, percebemos
através da escola piloto uma
diferença muito grande nos alunos
assistidos” disse o vereador.
O
Sindicato
tem
feito
o
acompanhamento dessas ocorrências
e cobrado da Administração mais
afinco com relação a segurança nos
locais de trabalho.
Uma reunião com o Secretário de
Saúde, Educação e Defesa Social está
sendo agendada para esse mês, para
cobrar um efetivação das propostas
apontadas durante as reuniões
públicas.
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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 Serviços Funerários

IPS
IPS

(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 no
cemitério.
De acordo com o superintendente
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 superintendente.
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VIAGEM PARA APARECIDA E CAMPOS DO JORDÃO É UM SUCESSO!
Servidores e familiares desfrutaram dias de reflexão, descanso e passeios
Reportagem: Priscila Bays

Dias memoráveis, é essa a
definição que os servidores e
familiares que viajaram para
Aparecida e Campos do Jordão
com a equipe Sindserv tiveram.
De
início
os
visitantes
puderam
reservar
o
dia
para conhecer as belezas de
Aparecida, fazer suas orações e
reflexões na cidade mais devota
do país.
Já no segundo dia o passeio foi
diferente, na Suíça Brasileira,
apelido carinhoso que a cidade
de Campos do Jordão recebe,
pela sua arquitetura européia e
clima mais ameno.
Lá os servidores e familiares

puderam desbravar a cidade e
aproveitar para fazer compras.
Para a diretora do Sindserv
que cuida da pasta de roteiros
turísticos, Regina Dirce, essa
é uma viagem que aquece
o coração e alivia a alma
“Poder viajar para Aparecida é
sempre um privilégio, parece
que estamos completamente
conectados com Deus e de
quebra ainda passear numa
cidade linda como Campos do
Jordão é de aquecer o coração
e repousar a alma” finalizou a
diretora.
A próxima viagem organizada
pelo Sindserv em parceria com
a ALS Turismo deve ocorrer no
mês de julho para Gramado.
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