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Uma festa do
tamanho do
Moringão
O servidor municipal correspondeu às expectativas da direção
do SINDSERV e lotou o ginásio
de esportes Moringão no último
dia 29 de abril para prestigiar o
Festival de Prêmios. Iniciativa
inédita, contou com aproximadamente 10 mil pessoas e foi
marcada pela organização e
pela presença da família do servidor.
Foi a primeira vez que dirigentes do SINDSERV tiveram a iniciativa de promover um evento
de grande porte, o que foi lembrado e elogiado pelos servidores
e convidados.
Logo na entrada, o servidor
era recepcionado por bombeiros
voluntários que recolhiam os
alimentos doados. Uma longa
ﬁla de convidados se formou do
lado de fora do ginásio, mas não

houve reclamações, aﬁnal era
dia de festa. Seguranças foram
contratados para acompanhar a
movimentação das pessoas, inclusive com a revista de homens
e mulheres nas portas de entrada. Foi esse cuidado que possibilitou que nenhuma ocorrência
desagradável fosse registrada.
Dentro do ginásio, duplas sertanejas e o simpático Tatá da
Gaita se encarregaram de distrair o público entre uma atração e outra. A parceria com empresas possibilitou o sorteio de
brindes e mais de 100 prêmios
foram distribuídos
A todos àqueles que de alguma forma contribuíram para
esse sucesso, os sinceros agradecimentos da direção do SINDSERV, gestão Sindserv Para Todos. Leia mais nas pgs. 6,7 e 8.

...o palco esteve
repleto de atrativos ...

LEIA TAMBÉM:
Assembléia geral
e convocada para
o dia 31
pg. 2

SINDSERV denuncia
desperdício
de dinheiro público
pgs. 3 e 11

Servidores e
convidados
lotaram o
Moringão ...

Educação: a
diferença entre
a propaganda e
a realidade
pgs 4 e 5

...gestão
Sindserv
Para Todos
prepara mais
novidades.
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EDITORIAL

Dia 31

Há momento para tudo
Faz parte da vida: há momentos para celebrar,
comemorar e festar. Mas há também a hora exata de
trabalhar.
A gestão Sindserv Para Todos procura conciliar essas duas necessidades do servidor e para o servidor.
O Festival de Prêmios organizado pelo SINDSERV e
por parceiros resgatou o momento de confraternização entre a categoria. Por uma tarde, reuniu famílias
inteiras de servidores que puderam curtir boa música,
descontração e concorrer a prêmios. O evento foi considerado um sucesso, tanta pela presença de público,
como pela receptividade à iniciativa. Rendeu, inclusive,
sugestão para outras mais sejam realizadas. A direção
do SINDSERV aceitou o desaﬁo e já se prepara para
organizar festa semelhante no meio do ano.
Mas até lá, haverá ainda outras prioridades. A
começar pela indicação dos membros da comissão
que irá acompanhar as contas do município, e assim,
subsidiar a direção do SINDSERV nas negociações
salariais da data-base 2007. O assunto é de extrema
importância para a categoria que terá detalhes das
negociações durante assembléia geral convocada
para o próximo dia 31. No mesmo encontro, os servidores terão a oportunidade de escolher quem serão
nossos representantes na comissão.
O reconhecimento desta equipe de trabalho é
perseguido pelo servidor desde o movimento reivindicatório de 2005, quando, ao ﬁnal da paralisação, o
prefeito se comprometeu – e jamais cumpriu – montar
a comissão. Agora, as coisas mudam de ﬁgura.

Assembléia decidirá rumos
da data-base 2007
Uma assembléia geral convocada pela direção do SINDSERV para o próximo dia 31
de maio irá deﬁnir os próximos passos das negociações
salariais da data-base 2007.
Os servidores irão indicar os
dez nomes que farão parte da
Comissão que terá a missão
de acompanhar as contas do
município e subsidiar a direção do Sindicato nas negoUma das quatro reuniões realizadas
ciações para reposição salaentre as comissões
rial.
Esse acesso irrestrito às
contas do município – como está previsto no Estatuto do Servidor a partir da publicação em Diário Oﬁcial – foi uma conquista da Comissão de
negociação que encerrou os trabalhos no último dia 9. Basta lembrar
quem em 2005, o prefeito se comprometeu a formalizar essa comissão,
mas negou-a na prática ao não tornar oﬁcial.
Foi no dia 9 que ocorreu a quarta e última rodada de negociação com
representantes da administração. Neste dia, a comissão foi comunicada
também que o prefeito não abre mão de descontar os dias parados dos
servidores que participaram do movimento reivindicatório do ano passado.
O assunto está sendo tratado pela direção do SINDSERV na justiça.
A assembléia está marcada para o dia 31, quinta-feira, às 19h na SuperCreche.
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Adeus patrimônio público

Administração prepara terreno para
terceirização da frota

Pátio da
oﬁcina da
prefeitura
lotado ...

...carros novos
esperam peças para
reposição ...

Na surdina, a administração Nedson Micheleti já
prepara o próximo setor do serviço público a ser
transferido para a iniciativa privada. A sofrida frota
de carros e caminhões da prefeitura – aﬁnal, já são
sete anos de desgoverno Nedson - começará a ser
desfeita para que novos veículos sejam locados
via terceirização.
Uma empresa já iniciou o levantamento de preço
da frota, estimada em 670 veículos. Carros e
caminhões com ano de fabricação anterior a 1994
foram considerados ‘condenados’. Estão nessa
condição, aproximadamente 100 veículos, e outros
mais vão ser acrescentados nessa venda. No pátio
da prefeitura há carros parados há 8 meses aguardando peças. Caminhões ﬁzeram aniversários lá
dentro parados.
Mas há algo mais grave ainda do que o descuido
com o patrimônio público. Em fevereiro, a prefeitura assinou um contrato milionário – de R$ 1,8
milhão – com uma empresa que ﬁcou encarregada
de fazer a ‘manutenção da frota’. O contrato tem
vigência de 12 meses, sendo que nesse período a
prefeitura vai se desfazer de pelo menos 1/3 dos
carros, caminhões e motos. Detalhe: o preço estipulado em edital para essa licitação previa a manutenção da frota total de 670 carros. Tá ou não tá
fácil tirar dinheiro da prefeitura ?

Visite nosso
site: www.sindserv-ld.com.br

...frota pronta para
ir à leilão.
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O que a propaganda não mostra

Ensino municipal tem nota abaixo
da media no Paraná
Enquanto a administração Nedson alardeia a tal ‘revolução na
educação’ com gastos em publicidade no rádio, na TV e no jornal, dados oﬁciais informam o que realmente acontece na nossa
cidade. As notas obtidas pelos alunos de 1ª a 4ª séries de Londrina no IDEB (índice Desenvolvimento da Educação Básica) estão abaixo da média obtida no Estado. Enquanto a nota média
no Paraná foi de 5 – que já é baixo - em Londrina, a média foi
de 4,7; a mesma obtida por alunos de Curitiba e maior do que os
alunos de Maringá (4,4). Para se ter uma idéia do estado de indigência da educação no país, a nota máxima, 10, não foi obtida
por alunos de nenhuma cidade do Brasil.
O IDEB é o indicador de veriﬁcação de metas criado pelo governo federal e leva em consideração avaliações de notas do
Censo Escolar e Prova Brasil em 2005 (taxa de aprovação, reprovação, abandono e média de desempenho). Os critérios são

semelhantes aos adotados em países ricos, onde a média se
aproxima de 7.
Foram avaliados alunos do ensino básico na primeira fase (1ª
a 4ª), segunda fase (5ª a 8ª) e ensino médio, antigo 2º grau. As
melhores notas foram obtidas por alunos de municípios menores,
com população de até 100 mil habitantes. Ivatuba, a melhor colocada, obteve nota média de 6 na primeira fase do ensino básico.
Como meta, Londrina terá que obter já em 2009 a nota média de
5 e em 2021, a nota de 6,7. O cumprimento da média dará direito
a mais verbas do governo federal.
O que não está claro ainda é se investimentos serão feitos na
capacitação do professor. O estado de Santa Catarina – melhor
colocado no IDEB – creditou essa posição aos investimentos feitos no professor. Lá, apenas 10% dos educadores não tem curso
superior.
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O que a propaganda não mostra 2

Inquérito vai apurar baixo rendimento escolar
A ‘revolução na educação’ de Londrina será motivo de inquérito policial a ser aberto a pedido do Ministério Público. A promotora Édina
Maria de Paula quer saber as causas do baixo rendimento escolar
dos alunos das escolas públicas
apontado no IDEB (índice Desenvolvimento da Educação Básica).
Trata-se de uma resposta à altura
as propagandas veiculadas pela
administração Nedson em horário
nobre da TV que tentam mostrar uma educação de 1º mundo
em Londrina.

O professor sabe: Nedson omite
que apenas 9 das 84 escolas municipais tem computador; que apenas 24 tem quadra coberta; que
o alto percentual de professores
graduados é fruto do esforço pessoal de cada servidor, pois a administração jamais promoveu a
capacitação; e que a merenda terceirizada provoca desperdício de
comida e dinheiro público.
É essa a realidade do ensino municipal – que Nedson omite e distorce na propaganda oﬁcial
– que será investigada.

Visite nosso site: www.sindserv-ld.com.br
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Solidariedade

Comida arrecadada vira cesta-básica
para servidor

Bombeiros voluntários arrecadam
alimentos no Moringão ...

... doações viram cestas-básicas ...

Os servidores e convidados do
Festival de Prêmios atenderam ao
chamado da direção do SINDSERV
e contribuíram – e muito – para fazer
um colega de trabalho mais feliz. As
doações de alimentos não perecíveis
feitas em troca de um convite para a
festa somaram quase seis toneladas
de comida que serão doadas aos
servidores mais necessitados.
A idéia surgiu a partir de uma sugestão da Comissão de Ajuda ao
Servidor formada para cadastrar as
famílias de servidores municipais
que necessitam de algum tipo de
auxílio. Os pacotes de macarrão,
feijão e arroz doados formaram uma
grande sacola de mercado que será
distribuída pela Comissão para as
famílias mais necessitadas.
Cada pacote foi igualmente embalado para conter, ao menos, 5 quilos
de arroz; 5 quilos de açúcar; 3 quilos
de feijão; 2 quilos de farinha de trigo;
1 quilo de macarrão; 1 quilo de fubá;
500 gramas de café; um litro de leite;
e duas latas de óleo. Pacotes de alimentos que não foram incluídos nas
sacolas tiveram outro destino. Foram
doados a entidades assistenciais
como o Lar Anália Franco e Casa do
Caminho.
A partir de agora, a Comissão de
Ajuda deﬁnirá os critérios e fará a
distribuição das sacolas.

... comida enche um caminhão ...

... servidores e entidades
recebem o arrecadado.
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Primeira condenação

Crédito consignado e terceirização
condenam Nedson
no Tribunal de Contas
A direção do SINDSERV já
havia alertado e agora, o Tribunal de Contas comprovou.
Há ‘furos’ na prestação de contas do município o que levou o
Tribunal a reprovar os cálculos de 2005, primeiro ano do
segundo mandato de Nedson
Micheleti. Como pena, Nedson pode ter até os direitos
políticos cassados.
Entre os inúmeros problemas
apontados por técnicos do Tribunal está a apropriação de
créditos consignados, aquele
dinheiro descontado em folha de pagamento do servidor
para pagar um empréstimo
– por exemplo – e que não foi
repassado para o banco. O
SINDSERV registrou reclamações e intermediou acordos
com seguradoras e bancos.
Ainda assim, ações judiciais
tiveram que ser formalizadas
em alguns casos. É que servidores foram levados ao SERASA, mesmo tendo o desconto
do empréstimo feito em folha.
Do outro lado, os bancos reclamaram que não receberam
do servidor, por isso recorreram ao SERASA.

Outro motivo para condenação de Nedson são os acertos
feitos nos suspeitíssimos contratos de terceirizações. Para
o Tribunal, a contratação de
merendeiras não poderia ter
sido feita, pois o município já
dispõe de servidoras que faziam esse serviço – e que agora
estão em desvio de função.
Esse contrato custou a bagatela de R$ 10 milhões. Mas há
outros, como a tentativa frustrada de terceirizar o setor de
logística da Saúde. A licitação
de R$ 9,2 milhões – cujo resultado já era de conhecimento do SINDSERV antecipadamente – não poderia sequer
ter início, pois é considerada
‘atividade-fim’ pelo Tribunal,
uma atribuição de serviço que
só cabe ao poder público.
O filme de Nedson ainda
está queimando. Mas os trabalhos dos técnicos ainda não
acabaram. Até maio, novidades devem surgir. Afinal,
desde 2001 os contratos terceirizados aumentaram em
100 vezes sob a batuta da
turma do PT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, sediado na cidade
de Londrina-PR, à Rua Bélgica, nº. 821, Jardim Igapó, através de seu Diretor Presidente, com
base no Artigo 60, combinado com os artigos 61 e 62 do seu Estatuto, convoca todos os associados desta Entidade, para Assembléia Geral a se realizar na CMEI Valéria Veronezzi (SUPERCRECHE), situado à rua Benjamin Constant, 800, centro, no dia 31 de maio de 2007, às
19h00 em primeira convocação e às 19h30 em segunda convocação, para discutir e deliberar
as seguintes pautas: 1) avaliação de negociação salarial; 2) indicações de nomes para compor
a Comissão Permanente de Negociação; 3) outros assuntos.
Londrina, 14 de maio de 2006.
(a) Marcelo de Lima Urbaneja - Diretor Presidente – SINDSERV/LD.
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Segunda condenação

Justiça condena Nedson por
propaganda irregular
Lembram quando a administração Nedson mandou fazer e distribuir jornais sob
o título “Londrina tá diferente” ? Isso foi em 2001 e rendeu uma ação judicial do
Ministério Público. Pois no dia 19/04 o juiz da 10ª cível decidiu condenar o prefeito
por promoção pessoal.
Ao contrário do que a administração dizia, o jornal não era para prestar contas.
Era propaganda, ufanismo e promoção de Nedson. Aliás, o próprio prefeito foi
ao Terminal de Ônibus Central distribuir o jornal, num dos últimos momentos de
aparição pública na cidade.
A condenação obriga Nedson – e não a prefeitura – a pagar uma multa de R$
130 mil, dez vezes o salário dele, além de ressarcir os cofres públicos em R$ 6,3
mil atualizados, o custo da impressão do material. Mas o juiz livrou o prefeito da
suspensão dos direitos políticos, pena que está prevista para crime de improbidade administrativa. Outros dois processos idênticos ainda tramitam na justiça
pelo mesmo motivo: promoção pessoal.

PAREDÃO

A coluna de informações políticas do SINDSERV

DUROU POUCO
Quer dizer então que a Secretaria de Saúde
pretende tirar a Policlínica da avenida Castelo
Branco por considerar distante demais do centro
? Mas o prédio de lá não foi escolhido e alugado
para ser modelo em Londrina ? Não houve estudo e planejamento sobre isso, não ?
PELEGA
A pelega CUT amarelou outra vez. No dia do
Trabalhador – sempre marcado com protestos
– reuniu um milhão de pessoas em São Paulo.
Mas ao contrário do que manda a tradição de
discursos inﬂamados, não houve críticas ao
governo federal.
FARTURA
Para eles, o país está uma maravilha. É que
não faltam empregos, renda e oportunidades ...
pelo menos para àqueles ligados à máquina do
Estado ligados ao PT.
REVOLUÇÃO
Alunos de Londrina registram nota média de 4,7
no IDEB e a administração anuncia com alarde
a “revolução” na educação. Uma mentira que
traz outro tipo de efeito prático para Nedson: os
benesses da propaganda oﬁcial.
REVOLUÇÃO II
Basta a prefeitura voltar à carga com propagandas em rádio, tv e jornal para a imprensa local
tirar o pé do acelerador. A cobertura sobre a inauguração do Memorial do Pioneiro – na Concha Acústica – foi repleta de festa e bons adjetivos. Mas não houve lembranças ao atraso de 8
meses da obra nem do desperdício de dinheiro
público com essa demora.
REVOLUÇÃO III
Enquanto houver propagandas, a mídia ﬁcará
mansa.
CHEQUE EM BRANCO
Está na câmara: Nedson quer ter autorização
para fazer alterações livremente no orçamento
da prefeitura para ‘acelerar trâmites burocráticos’. Seria assim: transferir recursos da Educação para Obras, sem a necessidade de ter que
passar pela câmara. É a edição municipal das
medidas provisórias do governo Lula.
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Sucata?

Prefeitura faz depósito de materiais de trabalho

Prefeitura rica é outra coisa ...

material está sendo acumulado desde o ano
passado ...

O depósito da secretaria de Obras guarda muito mais do que apenas postes de iluminação ou
lâmpadas usadas nas ruas. Desde o ﬁm do ano
passado o lugar virou destino para equipamentos antes usados no dia a dia de trabalho do servidor. Entre a sucata, há muita coisa que poderia
ser ainda utilizada.
A imagem impressiona. São centenas de monitores e hd’s (micro-computadores) jogados no
chão. Há ainda outras dezenas de máquinas de
escrever, inclusive elétricas. Equipamentos usados no dia-a-dia de trabalho de qualquer setor
da administração municipal. Mas há mais no
depósito: de ventiladores a balanças usadas em
postos de saúde, de geladeiras a exaustores.
Todo esse patrimônio começou a chegar ao
depósito em novembro do ano passado. Mas
ninguém sabia ao certo qual a destinação do
que foi chamado de ‘sucata’. “Tem muita coisa aí
que eu usaria em casa numa boa”, disse um servidor que conhece muito bem o local e preferiu
não se identiﬁcar. Os encarregados do setor informaram que tudo aquilo será catalogado para
depois ir a leilão. Mas não há previsão de quando isso aconteça. Enquanto isso, computadores,
maquinas e equipamentos retirados de locais de
trabalho vão envelhecendo e estragando à céu
aberto.

depósito improvisado abriga equipamentos
de trabalho ...

equipamentos foram jogados no chão ...

“muito do que está aí usaria em casa” ...
cenas do desperdício de dinheiro público.
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De novo eles

Vereadores perdem chance de se redimir
Estes votaram com a consciência
limpa a favor do servidor

Estes amarelaram e fugiram
da sessão

ESTES NEM FICARAM
VERMELHOS DE VERGONHA
NA HORA DE VOTAR
CONTRA OS SERVIDORES.

Gláudio de Lima
Orlando Bonilha

Marcelo Belinati
Paulo Arildo

Renato Araujo

Lourival Germano

Henrique Barros

Sidnei Souza
Roberto Fu

Sandra Graça
Flavio Vedoatto

Marcos Defreitas
Maria Angela Santini

Osvaldo Bergamin

Luiz Carlos Tamarozzi
Pastor Renato

Não é a primeira vez, é verdade. Por isso mesmo o servidor municipal está de ‘saco cheio’ de tantas idas e vindas
dos vereadores. Na sessão da câmara deste mês houve
a apresentação de um projeto de lei que suspenderia os
descontos dos dias parados dos servidores, uma retaliação
inventada por Nedson para punir os servidores que participaram do movimento reivindicatório do ano passado.
Projeto pronto, momento da votação. E sabe como os
vereadores reagem na hora de falar ‘sim’ ? Levantam da
cadeira e saem do plenário como se nada estivesse acontecendo. Como um bom professor, Gláudio de Lima, puxou
a ﬁla, seguido de Henrique Barros, Orlando Bonilha, Oswal-

Roberto Kanashiro

Jamil Janene

do Bergamin, Sidnei de Souza, Marcos Defreitas e Pastor
Renato. Houve quem ﬁcasse, e votado contra a proposta:
Renato Araújo, Roberto Kanashiro, Maria Ângela Santini,
Jamil Janene, Flávio Vedoato e Lourival Germano. Mas
ﬁca o registro: cinco vereadores votaram a favor dos interesses do servidor: Roberto Fu, Sandra Graça, Luis Carlos
Tamarozzi, Paulo Arildo e Marcelo Belinati, autor do projeto. O resto, ou votou contra, ou fugiu da raia.
O registro desse fato tem um único objetivo. Narrar quem
de fato vota com o servidor, e não apenas discursa ou dá
tapinhas nas costas. Para esse tipo de vereador o troco
será dado na hora certa.

