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AMIGO SERVIDOR, AMIGA SERVIDORA

essa realidade, mas temos que nos unir, não existe
mais lado de esquerda ou lado coxinha, sejamos o
Quando falamos da importância dos sindicatos, nosso lado, o lado do trabalhador, para que juntos
sempre parecemos legislar em causa própria, consigamos restaurar a decadência que se tornou
ora, fazemos parte de um sindicato e claro o nosso Brasil
defenderemos.
Mas gostaria de fazer uma análise um pouco
mais profunda a respeito disso. Os movimentos
organizados em defesa de uma classe, sejam esses
movimentos sindicais ou sociais.
O movimento social é organização de um grupo
pessoas, com o objetivo de conseguir mudanças
sociais em prol da categoria em que o movimento
está inserido.
O Sindicato é a mesma coisa, ele defende que os
direitos dos trabalhadores sejam mantidos e que os
mesmos tenham condições de desempenhar suas
funções em ambiente salubre, crescendo em suas
carreiras.
A população precisa entender quem está do lado
dela, quem está do lado do trabalhador: o sindicato
que é formado por trabalhadores que lutam para
manter direitos, ou políticos corruptos e grandes
corporações que só visam o lucro e o benefício
próprio?
Está circulando nas redes sociais duas importantes
manifestações da igreja católica a respeito disso. O
Papa Francisco durante uma cerimônia discursou
sobre a importância de um sindicato, afirmando
que “não há boa sociedade sem um bom sindicato”.
Ele ainda continua dizendo que um governo que só
visa trabalho para gerar dinheiro e esquece de seu
trabalhador é “míope”.
No Brasil durante uma missa na igreja Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro o padre conhecido
como Benedito fez sua homilia sobre a atual política
do nosso país, ele mandou um importante recado
dizendo “clamemos por justiça e que (políticos
corruptos), devolvam os milhões que roubaram da
saúde, educação, transporte, saneamento básico”,
mas quem irá cobrá-los?
A única maneira de cobrarmos e sermos efetivos
é nos organizando, frente aos sindicatos que nos
representam, apenas nós temos o poder de mudar
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

SINDSERV - Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Londrina

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Marcelo Urbaneja

Dir. Sec. Pol. Cultural
Regina D. Fanti Silva

EXPEDIENTE

Dir. Sec. Geral
Fábio Vinicius Molim

Dir. Sec. Saúde e Cd. Trab.
Erika Otaguiri

Dir. Sec. de Finanças e Adm.
Marco A. Modesto

Dir. Sec. Ass. Jur. e Econ.
Pilar N. A. Soldorio

Dir. Sec. Ação Social
Leonildo Guergolet

Conselho Fiscal
José Lino

Dir. Sec. Comunicação
Julio Cezar Gomes

Conselho Fiscal
Dalvo Zani

Dir. Sec. Form. e Pol. Sind.
Edson AP. Pedroso

Conselho Fiscal
Luis Carlos Alves

SINDSERV - Rua Bélgica nº 821 - Jardim Igapó
Fone: (43) 3372-1257 no horário das 8h às 17:30h
Site: www.sindserv-ld.com.br
E-mail: sindserv@sindserv-ld.com.br
Jornalista: Priscila Bays
Criação, Diagramação e Arte: Alfredo Bela
Impressão: Folha de Londrina
Tiragem: 6.500

SINDSERV - Rua Bélgica nº 821 - Jardim Igapó
Fone: (43) 3372-1257 no horário das 8h às 17:30h
Site: www.sindserv-ld.com.br
E-mail: sindserv@sindserv-ld.com.br
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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PROMOÇÕES POR CONHECIMENTO PROTOCOLADAS ATÉ O MÊS DE MARÇO SÃO PAGAS
Os servidores que estavam em diligencia também receberam a porcentagem da promoção

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

Sindserv
conquista
mais
uma vitória para os servidores
públicos municipais de Londrina.
Foi assinado no dia 28/06 o
pagamento das promoções por
conhecimento com entrada até o mês
de março.
As promoções por conhecimento
dos servidores da administração
direta que estavam em diligência
também foram assinadas. Ambos
foram publicados no diário oficial do
dia 29/07. O RH da autarquia de saúde
publicará no dia 30/07, o resultado
final das diligências e encaminhará o
decreto para que o prefeito assine.
Em Curitiba

Servidores em greve protestaram em frente à Câmara nesta
segunda-feira (12). Jonathan Campos/Gazeta do Povo

projetos de leis que possibilitam
a mudança da data-base, que
atualmente é em março e passaria ser
em novembro, e o congelamento do
13º salário, auxílio funeral, auxílio
alimentação, terço de férias e licença
prêmio.
Outro projeto enviado a câmara
de
vereadores
que
impactará
negativamente
na
vida
dos
servidores da capital paranaense é
chamado de “Lei de Responsabilidade
Fiscal Municipal”, também proposto
pela Administração. Este limita o
aumento de gasto com pessoal. O teto
de novos gastos com o funcionalismo
não poderá superar 70% da receita
corrente liquida do exercício anterior.
Todos os projetos foram aprovados
e já estão em vigor, não só em Curitiba
como em Colombo e Araucária.

Em Curitiba, o atual prefeito
Rafael Greca congelou o PCCS dos
Servidores Municipais. Agora, para
que os servidores possam receber
qualquer
progressão,
terão
que passar por uma comissão
avaliadora e, mesmo com avaliação
positiva, caberá a Administração a
prerrogativa do pagamento.
A
medida, que tem
prazo
indeterminado para acabar, foi
adotada de acordo com a prefeitura
de Curitiba para “equilibrar as contas
Em Londrina
públicas”, tendo como prioridade
Mesmo
com
a
dificuldade
o pagamento dos salários dos
servidores. Além dessa medida, financeira constantemente alegada
o Prefeito também encaminhou pela Administração, o Sindserv tem

conseguido avanços importantes nas
carreiras dos servidores públicos do
município.
A exemplo são: as promoções
represadas desde abril de 2016, que já
foram pagas; a equiparação do nível
superior na ordem de 2,5% que foi
paga em fevereiro; a aprovação
dos Projetos de Lei 46/2017 e 47/2017,
que possibilitaram 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 e a promoção por
competências
e
habilidades
para
89
servidores
ocupantes
dos cargos TGP’s, que estavam
aguardando para o posicionamento
este ano.

Ao
contrário
de
Curitiba,
em Londrina - graças ao trabalho
constante do Sindserv - além
de se fazer valer os direitos dos
trabalhadores, corrigiram-se erros do
plano de cargos e carreiras, para que
o servidor possa avançar ainda mais
dentro do funcionalismo público.
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ATO CONTRA AS REFORMAS ATRAI MAIS DE 500 PESSOAS NO CALÇADÃO
O movimento faz parte das ações do coletivo de sindicatos de Londrina

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

O Coletivo de Sindicatos de
Londrina,
em parceria com os
movimentos sociais organizados,
realizou um ato no Calçadão, na
sexta-feira, dia 30/06. O evento
denominado “Ato Público contra
a escravidão Trabalhista e o Fim
da Previdência”, protestou contra

as reformas do governo Federal e
exigiu a saída do Presidente Temer,
com a realização de eleições diretas.
A concentração foi em frente
ao Banco do Brasil, das 9h ás 13h e
contou com diversas apresentações
musicais, discursos de lideranças
sindicais e de representantes de
movimentos sociais e comunidade
em geral.
Cerca de 500 pessoas se juntaram
ao ato, com faixas contra as

reformas e pedindo a saída do
atual Presidente. Os diretores
e representantes do Sindserv,
Edson Pedrozo e Fabio Molin,
fizeram o uso da palavra a fim de
conscientizar a população sobre as
graves mudanças propostas pelas
reformas.
No início de julho, o coletivo se
reunirá novamente para deliberar
como serão feitos os próximos
movimentos.
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APÓS UM ANO DE ESPERA SERVIDOR CONSEGUE SE APOSENTAR
Promoções represadas durante 2016 se tornaram grande empecilho para a conquista da aposentadoria.
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Priscila Bays

Lourival
Rodrigues
Marcondes,
dedicou 41 anos dos 59 anos de vida, ao
funcionalismo público. Seu Lourival
casou e teve suas duas filhas como
servidor, aliás, passou mais tempo
dentro dessa função do que fora dela, já
que começou a trabalhar nesse meio, aos
18 anos de idade. Após um ano de espera
e muita luta, finalmente conseguiu se
aposentar.
Seu Lourival entrou na prefeitura,
quando nem havia concursos públicos,
em 1976, como jardineiro, passou pela
função de encarregado de serviços e por
fim após concurso interno se tornou
motorista, dentro de suas funções
Lourival ajudou a construir a cidade de
Londrina.
Estádio do Café, avenida Dez de
Dezembro e avenida JK, são algumas
das obras que participou da construção,
vontade de trabalhar nunca faltou ao
servidor, que mesmo doente acordava
todos os dias para prestar seus serviços
ao município “Nunca gostei de faltar,
mesmo doente levantava para ir ao
trabalho, nunca fiquei afastado” disse
Marcondes.
Foi ao final de sua carreira no

funcionalismo público que o servidor
viu sua maior dificuldade: Conseguir
sua aposentadoria. Acontece que, em
2016 o ex-prefeito, parou de pagar as
promoções por conhecimento, promoção
indispensável para que Lourival somasse
aos seus proventos para finalmente
descansar com mais dignidade, pois com
a alteração do PCCS em 2011, feito pelo
Sindserv pode possibilitar que ele após
quarenta anos de serviços prestados
a prefeitura tivesse sua primeira
promoção, por isso, a aposentadoria que
estava prevista para julho daquele ano,
teve de ser postergada.

“Sempre fui filiado ao Sindserv, desde
que inaugurou, sempre usei dos serviços,
mas para conseguir me aposentar, no
momento em que mais precisei, foi
quando pude mais contar com o trabalho
sindical”. Explicou o servidor.
O Sindserv começou uma luta contra

o tempo, para que não só Lourival
conseguisse se aposentar, mas os mais
de mil servidores que aguardavam a
promoção, a recebessem. Além disso,
havia outro problema, a aprovação
das leis 46/2017 e 47/2017 para que os
servidores que estavam em diligência,
também pudessem receber.
Depois de muita cobrança do
sindicato, apontando a possibilidade
do pagamento, durante as reuniões
mensais com o antigo e o atual prefeito,
as progressões começaram a ser pagas
em abril de 2017, possibilitando que seu
Lourival conseguisse se aposentar no
dia 30 de junho de 2017.
“Gostaria de agradecer ao Presidente
do Sindserv Marcelo Urbaneja, por
sempre lutar por nós servidores públicos,
confio muito na pessoa do Marcelo e no
trabalho que ele desempenha frente ao
sindicato, se não fosse por ele eu ainda
estaria na fila esperando” finalizou
Lourival.
Sua esposa Luiza Araújo Marcondes
que acompanhava de perto a entrevista
fez questão de se declarar “ O Lourival é
nosso orgulho! Só eu sei o funcionário
dedicado e feliz que ele foi, passou
para nossas filhas exemplo de retidão
e experiência, agora vamos aproveitar
ainda mais a vida e viajar” completou a
esposa.

ESSE MES TEM FESTA JUNINA
DOS APOSENTADOS
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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.

CEGA - ASAS - VERDE - MARIA - PRETA - FLECHA CRIADA - OBIDOS - NORATO - VOADORA - BOITATA MANDADA - ANACONDA - ENCANTADA

Suco detox simples laranja e gengibre

DOS
APOSENTADOS
21/07 - 10HS
CONFIRMAR PRESENÇA NO
TELEFONE 3372-1257

1 laranja;
2 folhas de couve;
Raspas de gengibre;
½ litro de água;
Gelo a gosto;
Adoçante, se necessário.
Utilize água mineral ou filtrada. Lave bem o salsão e descasque o
abacaxi na hora. Bata tudo no liquidificador.
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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Encontro dos aposentados do mês de Junho foi só festa!
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela, Priscila Bays

É sempre assim: todos os meses
os aposentados têm um encontro
marcado na sede do Sindserv,
podendo desfrutar de momentos de
descontração, alegria e fraternidade.
No mês de junho essa parceria entre
sindicato e servidores aposentados
não foi diferente.
Mais de 70 aposentados puderam
participar do encontro, que teve o

IPS
IPS

bingo como principal atividade do
dia. Eles também são informados,
através do diretor da pasta, Júlio
Cezar, das notícias que têm
acontecido dentro do sindicato e na
prefeitura.
“Gosto muito dos encontros que
temos todos os meses, me sinto feliz
e realizado em poder desempenhar
essa atividade com os aposentados,
é uma troca de experiências muito
válida” disse Julinho, como é mais

conhecido o diretor.
O próximo evento já tem data
marcada, dia 21 de Julho, e promete
ser ainda mais divertido! Será uma
festa Julina, na sede campestre
Sindserv, localizada dentro da
Fazenda Nata. Para participar o
servidor sindicalizado aposentado,
deverá entrar em contato através
do número 3372-1257 e passar seus
dados para a lista de presença com
confirmação até o dia 20 de Julho.

JULHO
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CONFERÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL APROVA PROPOSTAS PARA O PRÓXIMO BIÊNIO
Também foram eleitos os novos membros do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social para a gestão de 2017 a 2019
Foi realizada, em Londrina, no
último sábado (1), a III Conferência
Municipal
de
Transparência
e Controle Social. O evento foi
realizado no auditório do Sindicato
do Comércio Varejista de Londrina e
Região (Sincoval) e teve como tema
central “A busca da excelência na
gestão pública”. Com a participação de
vários segmentos da sociedade civil
organizada, incluindo representação
de
sindicatos,
associações
de
moradores e conselhos municipais,
foram
debatidas
e
aprovadas
propostas de aperfeiçoamento da
gestão pública municipal e novas
estratégias para fixar as diretrizes
gerais da área para o biênio de 20172019. A finalidade é possibilitar uma
gestão transparente e sólida nas
ações de controle social.
Cerca de 15 propostas foram
aprovadas no encontro, dentro de
três eixos temáticos que vão nortear
sua aplicação: Instrumentos de
Transparência e Eficiência da Gestão
Pública; Engajamento e Capacitação
da Sociedade para o Exercício do
Controle Social:”Dos Protestos de
rua para a sua efetivação”; Ações de
Prevenção e Combate à Corrupção.
Os assuntos colocados em pauta
foram levantados durante as três
pré-conferências, realizadas em maio
e junho, que antecederam o evento
principal.
No encontro, também ocorreu
a eleição dos novos membros
do
Conselho
Municipal
de
Transparência e Controle Social
(CMTCS), que irão compor a gestão
do órgão para o mandato de 2017 a
2019. Os novos representantes da
sociedade civil eleitos, e mais os

membros indicados pelo Executivo,
devem ser nomeados por decreto
nos próximos dias. A eleição da nova
diretoria do órgão será realizada na
próxima segunda-feira (10), durante
a primeira reunião oficial, marcada
para as 19 horas, na sede do Sincoval.
A atual presidente do Conselho
Municipal de Transparência e
Controle Social de Londrina, Vera
Lucia Tieko Suguihiro, destacou que o
pleito para a escolha do novo CMTCS
ocorreu com a lisura e transparência
necessárias que garantiram um
processo democrático e plenamente
participativo. “A Conferência foi
aberta a toda a sociedade e dela
extraímos um resultado positivo, com
debates produtivos que garantiram
espaço de manifestação a todos
os candidatos e participantes que
quiseram se expressar. As propostas
aprovadas serão uma ótima base
para que o próximo Conselho possa
dar continuidade a este trabalho que
vem rendendo bons frutos”, destacou.
Ações - Antes da realização dos
debates, a atual gestão do Conselho,
que está terminando seu mandato,
iniciado em 2015, apresentou as ações
desenvolvidas nestes dois anos de
trabalho. Vera Suguihiro e Francesca
Amaral, presidente e vice do CMTCS,
mostraram um balanço dessa gestão
ressaltando, entre diversos aspectos,
a importância da participação social
na busca pela excelência na gestão
pública, e algumas recomendações
encaminhadas
à
Prefeitura,
colocadas em prática.
Foram destacadas ações como
a escolha do Controlador-Geral
do
Município,
pela
primeira
vez, por meio de lista tríplice ; a

formalização do cargo de OuvidorGeral do Município; a realização
de duas Semanas Municipais de
Transparência e Controle Social,
com capacitações e criação do Fórum
de Conselhos de Políticas Públicas;
o recebimento do Prêmio de Boas
Práticas de Cidadania, Boas Práticas
na Gestão Pública e também de Boas
Práticas nos Conselhos Municipais;
e apresentação do Plano Municipal
de Transparência para o prefeito
Marcelo Belinati e Câmara Municipal
de Londrina.
Segundo Vera Suguihiro, a partir
das ações executadas, os sites da
Prefeitura, Sercomtel e da Câmara
de Vereadores também ficaram mais
completos, trazendo informações
mais
detalhadas
à
população
e garantindo, dessa forma, a
transparência por meio de acesso à
informação de interesse coletivo.
Composição – A nova gestão do
Conselho Municipal de Transparência
e Controle Social de Londrina é
representada, até o momento, por
representantes do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Londrina (Sindserv), Sindicato
dos Professores do Ensino Superior
Público Estadual de Londrina e
Região (Sindprol), Sindicato do
Comércio Varejista de Londrina e
Região (Sincoval), Sindicato dos
Jornalistas de Londrina, União Geral
dos Trabalhadores (UGT), Conselho
Municipal do Idoso, Conselho do
Fundeb e Conselho Local de Saúde do
Jardim Leonor.
Escrito por: Renan Oliveira / N.COM

