JORNAL

Filiado à:

LONDRINA
EDIÇÃO DE
NOVEMBRO

SINDSERV
O JORNAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LONDRINA
GESTÃO SINDSERV PARA TODOS

FACEBOOK: sindservlondrina

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

E-MAIL: sindserv@sindserv-ld.com.br

SINDSERV SE REÚNE COM PREFEITO PARA DISCUTIR A PAUTA DE
REIVINDICAÇÃO DE 2017

Na oportunidade, assuntos como o processo de escolha de gestores das unidades escolares, PCCS da Guarda
Municipal e a promoção por competências e habilidades também foram abordados. pág. 3

SINDSERV É RESPONSÁVEL PELO PPA
DO MÊS DE OUTUBRO

PALAVRAS ANDANTES

Os encontros acontecem mensalmente para mais de 60
Servidores.

Projeto de leitura da Secretaria de Educação de Londrina foi selecionado entre os 15 melhores do país no Prêmio
Vivaleitura, do Ministério da Educação

pág. 10

pág. 12

PROJETO QUE
AMPLIA A JORNADA
DA REDE MUNICIPAL
CAUSA ANSIEDADE
NOS PROFESSORES
A extensão da jornada poderá
ocorrer logo no início de 2018
pág. 6

2

SINDSERV EDITORIAL

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

NOVEMBRO

sindservlondrina

OLÁ AMIGO SERVIDOR, OLÁ AMIGA SERVIDORA
O Brasil está vivendo um momento de incertezas em todas as esferas políticas. A falta de credibilidade é tanta, que o presidente
do nosso País obteve 3% de aprovação da população referente ao seu governo.
A cada dia, o medo de um novo “pacote de
maldades” assombra a vida dos brasileiros
e, aqueles que deveriam defender e garantir
nossos direitos, deputados e senadores, viram as costas para o trabalhador e pensam
apenas em seu bem-estar.
A única defesa que temos desses retrocessos é a luta sindical, que continua se organizando em diversos movimentos em todo o
país, trazendo informações para municiar a
população de conhecimento concreto a respeito de todas essas artimanhas.
Nos últimos meses, a divulgação da minuta do projeto para Ampliação da Jornada dos
Professores, tem gerado angustia em toda a
Rede Municipal de Ensino. A falta de informação a respeito dessa importante mudança é o principal motivo da insatisfação desses servidores.
De maneira precipitada, lançaram informações contraditórias, sem documentos
oficiais, que acabaram gerando mais tensão
em cima de um tema que já não agrada a categoria.
Por outro lado, o que não falta é empenho
deste sindicato para que tudo se resolva da
melhor maneira possível, para todos os professores. Sobra força de vontade e capacidade para lutar em prol da categoria e garantir

que ninguém saia prejudicado.
A confiança no Sindserv, que com sua história, sempre mostrou de qual lado está, o do
servidor, é extremamente necessária em um
momento como esse. A união e a participação
de todos é que nos ajudará a mudar essa história.

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 SE REÚNE COM PREFEITO PARA DISCUTIR A PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DE 2017
Na oportunidade, assuntos como o processo de escolha de gestores das unidades escolares, PCCS da Guarda Municipal e a
promoção por competências e habilidades também foram abordados.
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Priscila Bays

O Presidente do Sindserv Marcelo Urbaneja e sua
Diretoria, se reuniram na sexta-feira 20/10, com o
Prefeito Marcelo Belinati, o Secretário de Governo
Marcelo Canhada e o Vereador Amauri Cardoso,
para discutir a pauta de reivindicações de 2017,
bem como, outros assuntos ligados aos Servidores
Públicos.
Durante a reunião, foram relatadas todas as
dúvidas e anseios dos professores em relação a
extensão de jornada. Da maneira proposta pela
Secretaria de Educação, o Sindicato em reunião
de OLT, levantou mais de 20 questionamentos a
respeito da extensão que foram apresentados ao
Prefeito.
O Sindserv solicitou que um estudo seja feito
sobre os impactos, e que a Secretaria de Educação
apresente informações por meio de documentos
oficiais sobre este projeto de lei.
Outro ponto levantado pelo Sindserv é sobre o
contingenciamento da Licença Prêmio, criando
assim um passivo de espera de mais de um ano,
o Sindicato requisitou que a licença prêmio fosse
paga integralmente.
O Prefeito ficou de apresentar uma proposta
para a próxima reunião.
O Sindicato também solicitou a efetivação
da promoção por merecimento (1.26%), o que se
concretizou no pagamento do mês de outubro.
Em relação a reposição da inflação (5.44%)
o Prefeito garantiu o cumprimento do decreto
junto com o pagamento do mês de outubro, as
negociações do retroativo continuam.
Sobre o PCCS da Guarda Municipal, o Sindicato
cobrou agilidade na tramitação. O ponto facultativo
para o dia 03/11 também foi reivindicação do
Sindicato.
A próxima reunião entre Administração e
Sindserv ocorrerá neste mês.

Marco Modesto, Fábio Molim, Mario Gazolli, Regina Dirce, Presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja, Secretário de Governo Marcelo Canhada, Prefeito Marcelo Belinati, Vereador
Amauri Cardoso, Julio Gomes, Leonildo Guergolet e Edson Pedrozo.

Marco Modesto, Fábio Molim, Mario Gazolli, Regina Dirce, Presidente do Sindserv Marcelo
Urbaneja, Secretário de Governo Marcelo Canhada, Prefeito Marcelo Belinati, Vereador
Amauri Cardoso, Julio Gomes, Leonildo Guergolet e Edson Pedrozo.

Presidente do Sindserv Marcelo Urbaneja, Secretário de Governo Marcelo Canhada e Prefeito Marcelo Belinati
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VEREADOR AMAURI CARDOSO DISCUTE AUMENTO DA JORNADA PARA OS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
O vereador e Presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Londrina, Prof. Amauri
Cardoso, coordenou Reunião Pública que discutiu o aumento da jornada para os Professores da Rede
Municipal. Após ter recebido diversos questionamentos dos colegas
Professores, o vereador Amauri Cardoso e os demais vereadores integrantes da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, organizaram e
convidaram toda a classe, bem como
a Secretária Municipal de Educação
para o debate.
Os Professores da Rede Municipal
de Ensino lotaram as galerias e a sala
de sessões da Câmara de Vereadores
no dia 30 de outubro, durante a
reunião pública. À secretária de
Educação, Maria Teresa Paschoal
de Moraes, coube a difícil tarefa de
apresentar a intenção do Executivo
aos mais de 300 professores
presentes ao evento que reagiram
com críticas à falta de informações
objetivas sobre a proposta além
da “pressa” da Administração em
implantar, já a partir de 2018, o novo
modelo nas escolas.

“Realmente
não
recebemos
(na
Câmara
de
Vereadores)
nenhum projeto de lei tratando
do assunto, mas este é um tema
que está em debate nas escolas,
nas salas de aula, trazendo
muitas dúvidas e apreensão.
Hoje ouvimos os professores, o
Sindicato e a representante do
Executivo e acreditamos que este
é um processo que ainda carece de
esclarecimentos”, disse o presidente
da Comissão de Educação, vereador
Amauri Cardoso (PSDB) que dirigiu

a reunião acompanhado na mesa
dos trabalhos pelos vereadores
Felipe Prochet (PSD) e Junior Santos
Rosa (PSD).
*Fonte:
IMPRENSA
ASCOM/CML
Coordenação e edição Ana Paula Rodrigues
Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB
2502PR Fotografia Devanir Parra MTB 2155PR e
Fernando Cremonez Fones (43) 3374-1326 e 33741327
**Com a colaboração do Gabinete do Vereador
Amauri Cardoso

Vereador Amauri Cardoso em reunião pública sobre a ampliação de jornada dos professores da Rede Municipal.

SINDSERV ACESF
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ACESF PROMOVE CURSO DE COMBATE A INCÊNDIOS E USO DE EXTINTORES
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Priscila Bays

Pensando
no
aumento
de
materiais incandescentes dentro
de cemitérios no feriado de finados,
que aconteceu no dia 02/11, o
Superintendente da Acesf em
parceria com o corpo de bombeiros
e Secretaria de Ação Social,
propiciaram aos Servidores dos
cemitérios um curso de combate a
incêndios e manuseio de extintores.
Durante o treinamento, os
Servidores tiveram a oportunidade
de manusear os extintores e apagar

Curso de combate a incêndios da
Acesf

Servidores no curso

pequenos incêndios controlados,
feitos propositalmente para o
evento. O Diretor do Sindserv Edson
Pedrozo, participou do treinamento
“É de extrema importância que
todos os Servidores tivessem
esse tipo de treinamento, aliás
que toda a população tivesse esse
conhecimento, poderíamos evitar
muitas tragédias.
No dia de finados, juntamente
com o dia das mães, o consumo
de velas nos cemitérios aumenta
significativamente.
Agora,
os
Servidores
se
sentem
mais
preparados
para
qualquer
eventualidade
incendiária”

Servidores no curso de manuseio de extintores

concluiu o diretor.
Para finalizar a manhã de
aprendizado os Servidores puderam
desfrutar de um café patrocinado
pela Acesf e Sindserv. Esta é
mais uma maneira de valorizar e
capacitar o Servidor.

Superintendente da Acesf, Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil

Diretor Edson Pedrozo participa
do curso

Servidores apagando incêndios
controlados

Café da manhã parceria Sindserv

Servidores praticando combate
a incêndios

Servidores apagando incêndios
controlados
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PROJETO QUE AMPLIA A JORNADA DA REDE MUNICIPAL CAUSA ANSIEDADE NOS
PROFESSORES
A extensão da jornada poderá ocorrer logo no início de 2018
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela

No início de outubro foi amplamente
divulgado pela imprensa local, a
ampliação de jornada proposta pela
Secretaria de Educação. Por conta desta
ampliação, uma comissão foi formada
para acompanhar como seria feita essa
extensão, bem como, suas diretrizes.
Ao Sindicato foi possibilitado de
participar com um representante, mas
não pode obter os documentos que lá
eram apresentados. Como argumento,
a Secretária informava que era apenas
uma minuta e, portanto, não poderia
ser divulgada até que a mesma tomasse
forma de projeto de lei.
Mesmo assim, o Sindserv deixou claro sua posição de transparência para
o Servidor, pois a ocultação de informações geraria divergências entre a
categoria “Nós sempre primamos pela
transparência, quanto mais informações os professores têm, mais opinião
de valor conseguem formar sobre o
assunto evitando assim a ansiedade e
noticiais falsas sobre os fatos”. Disse o
Diretor Sindical e participante da Comissão da Ampliação de Jornada Leonildo Guergolet.
Diante das informações fornecidas,
o Sindserv convocou ao longo do
tempo - 3 OLT´s emergenciais - para
ouvir a categoria através de seus
representantes de locais de trabalho,
podendo confirmar que as dúvidas em
relação ao projeto eram crescentes,

excedente na escola, causando desta
forma inúmeros prejuízos, e a hora
atividade que deve ser realizada dentro
da jornada de trabalho do professor(a).
O Sindserv reitera sua posição

Acreditamos que para um assunto
tão delicado, é necessário tempo e ampla discussão para que seja feito da melhor maneira possível.
O
Sindserv
reafirma
seu
compromisso de lutar para que
nenhum direito seja subtraído dos
professores(as), bem como nenhuma
ação intimidatória seja permitida.

OLT da educação mais de 70 representantes dos
locais de trabalho

contrária ao projeto da maneira
como está sendo proposto. É a favor
do concurso público para cobrir a
falta de recursos humanos e acredita
que a extensão de jornada em prazo
determinado (24 meses) é vista como
hora-extra, cabendo processos judiciais
para quem se sentir prejudicado por
esse projeto, aderindo o mesmo ou não.
O chamamento de assembleia,

OLT da educação

Reunião com o Secretário de Governo, a Secretária de Educação, o Vereador Amauri Cardoso e o
Presidente do Sindserv
Reunião na Secretaria de Educação

OLT da educação

sempre atualizando o andamento
das negociações pelas nossas mídias
sociais (Facebook, WhatsApp, Site e
telefone)
Enquanto isso, o Sindicato se reuniu
diversas vezes com a Secretária de
Educação, sua Diretoria, Secretário
de Governo e Prefeito, para sanar
os questionamentos da categoria e
verificar a legalidade dessa mudança.
Ficando três pontos ainda sem
conclusão, sendo eles: o pagamento de
50% do adicional de hora trabalhada,
uma vez que o Projeto é extensão de
jornada, ou seja, hora extra; à colocação
do(a) professor (a), que não aceita a
extensão de jornada em condição de

só será possível depois de ter o PL
em mãos, com os devidos pareceres
e impacto financeiro, que até o
momento não nos foi apresentado.
Entendemos que este projeto da
maneira proposta é punitivo por
colocar os Servidores que não aderirem
ao programa em excedência, dessa
maneira, força o professor a participar
por medo de perder sua hora extra ou a
escola em que está lotado.
Não serão 1400 professores afetados
pelo PL, mas sim, os mais de 4 mil professores da rede e seus familiares.

Reunião na Secretaria de Educação

Reunião no Sindserv

Secretária de
Educação e
Diretoria na
reunião pública

SINDSERV PUBLICIDADE

NOVEMBRO

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

PARCEIRO SINDSERV
LIGUE: 3372-1257

ATENÇÃO SERVIDORES!
OS CARTÕES REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL DE 2016 ,
DEVEM SER UTILIZADOS ATÉ 31/12/12017.

7
sindservlondrina

8

SINDSERV FAMÍLIA ACOLHEDORA

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

NOVEMBRO

sindservlondrina

FAMÍLIA ACOLHEDORA
A Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, está ampliando o Serviço de Acolhimento de Crianças e
Adolescentes em Família Acolhedora.
Esse serviço consiste em cadastrar, avaliar,
selecionar, capacitar e acompanhar famílias
londrinenses para receberem em suas casas,
por um período determinado, crianças,
adolescentes ou grupos de irmãos em situação
de desproteção que, por ordem judicial,
precisam ser afastados de sua família de
origem, dando-lhes acolhida e a possibilidade
de convivência familiar e comunitária.
A família acolhedora representa a continuidade da convivência familiar em ambiente sadio para a criança ou adolescente, que não se

Serviço de Acolhimento

em Família Acolhedora

Arte: N.com/PML - Desenho: Equipe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - SMAS/PML - julho 2017

TELEFONE: (43)3378-0589
ENDEREÇO: AVENIDA RIO DEJANEIRO,1288 - Centro
EMAIL: acolhimento.familiar@londrina.pr.gov.br
SITE: www.londrina.pr.gov.br/familiaacolhedora

Venha ser uma
Família Acolhedora!
Família Acolhedora

compromete a assumir a criança como filho,
mas acolhe, mediante guarda provisória e se
responsabiliza pelas suas atividades rotineiras
até que elas possam retornar para suas famílias
ou serem encaminhadas para adoção. Esse acolhimento tem a duração de um período de até
dois anos.
Para ser uma família acolhedora, a família
deve buscar o serviço, disponibilizar-se a passar
por um processo de avaliação, ser capacitado
para tal e estar disponível afetivamente para
esta vivência. Precisa apresentar os seguintes
critérios: Ser maior de 21 anos, sem restrição
quanto ao sexo e estado civil; Não ter interesse
em adoção; Concordância de todos os membros
da família; Residir em Londrina há pelo menos
1 ano; Não apresentar pendências com a justiça
e com o Conselho Tutelar que indiquem a
inadequação da guarda; e não ter passado por
situações de luto ou perda recente.
É muito importante esclarecer que
ACOLHIMENTO NÃO É ADOÇÃO, as famílias
acolhedoras não poderão, sob hipótese
nenhuma, adotar as crianças e adolescentes
acolhidos. O acolhimento é sempre temporário
e provisório, e tem como objetivo principal que
a criança retorne à sua família de origem.

Para maiores informações acesse o site www.
londrina.pr.gov.br/familiaacolhedora ou pelo
telefone 3378-0589.
Blog: familiacolhedora.wordpress.com
Facebook: @familiacolhedoralondrina

NOVEMBRO
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SINDSERV É RESPONSÁVEL PELO PPA DO MÊS DE OUTUBRO
Os encontros acontecem mensalmente para mais de 60 servidores.
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Alfredo Bela

Uma vez por ano o Sindserv é
responsável por fazer o PPA (Programa
de Preparação para Aposentadoria)
da Prefeitura de Londrina. Durante
um ano os Servidores que irão se
aposentar neste tempo, tem encontros
mensais para se preparar para esta
nova fase da vida.
Cerca de 65 Servidores participaram
no último dia 19/10, do encontro na
Churrascaria Chimarrão. O Presidente
do Sindserv Marcelo Urbaneja fez
a fala sobre a importância de se
continuar filiado após se aposentar
“Além da luta sindical para se manter
os direitos dos Servidores mesmo
após se aposentar, temos descontos
significativos na área da saúde,
educação entre outras coisas. Nossos
políticos estão a cada dia que passa
tirando mais e mais direitos de todos
os trabalhadores e um sindicato
fortalecido e unido é a único meio
que se tem para garantir que os
Servidores não sejam afetados”. Disse
o Presidente.
Durante o Evento os participantes
tiveram um café da manhã seguido
de um bingo e sorteio com diversos
prêmios promovido pela Diretora do
Sindserv Regina Dirce que faz parte
da comissão do projeto.
Logo após, puderam almoçar na
churrascaria,
fortalecendo
ainda
mais a união do grupo.
O Sindserv participa de todos os
encontros do PPA desde de 2014 e
acredita que este projeto é de extrema
importância para a vida do Servidor.
O próximo encontro acontecerá em
dezembro com uma homenagem para
os Servidores que se aposentaram em
2017, onde o Prefeito regulamentará
em decreto o projeto.

Servidores no evento

Comissão organizadora do PPA e a Diretora do Sindserv
Regina Dirce, que faz parte da comissão

Comissão organizadora do PPA

Servidores no evento

Presidente do Sindserv Marcelo Urbaneja

Cinthia e Regina Dirce

Servidores no almoço

Servidores no almoço
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“PALAVRAS ANDANTES” É DESTAQUE NACIONAL

Projeto de leitura da Secretaria de Educação de Londrina foi selecionado entre os 15 melhores do país no Prêmio Vivaleitura,
do Ministério da Educação
Crédito fotos: Priscila Bays

O projeto “Bibliotecas Escolares: Palavras Andantes”,
da Secretaria de Educação de Londrina, está entre os 15
melhores programas de formação de leitores do Brasil. O
projeto foi selecionado entre mais de 2 mil inscritos de todo
o país no Prêmio Vivaleitura, programa do Ministério da
Educação que incentiva a formação de leitores em todo o
país.
Entre os 15 melhores, o “Bibliotecas Escolares: Palavras
Andantes” foi o único projeto de Londrina selecionado e
um dos dois do Paraná. Ele concorre na categoria “Escolas
públicas e privadas”, sendo que para cada categoria foram
selecionados cinco projetos. Portanto, o projeto de Londrina
concorre com outros quatro, sendo eles desenvolvidos em
Curitiba; Afogados da Ingazeira (Pernambuco); Campo
Grande (Mato Grosso do Sul) e Iracema (Roraima).
Segundo o coordenador do projeto, Rovilson José da
Silva, o sucesso do projeto se deve a dois fatores principais.
O primeiro é o investimento da Prefeitura de Londrina em
políticas de formação de leitores no município. O outro, é a
pesquisa que vem sendo realizada nas escolas desde antes
da implantação do projeto, em 2002. “São mais de 10 anos de
pesquisa, com visita às escolas, participação, observação.
Semente com muita pesquisa que se consegue melhorar a
educação”, afirmou Rovilson.
Para ele, a principal articuladora é a própria secretaria.
“Quem fomenta a proposta é toda a rede municipal de
Educação”, explicou. De acordo com o coordenador, seria
muito proveitoso se projeto o modelo do “Palavras Andantes”
fosse adotado em nível nacional. “O reconhecimento pelo
nosso trabalho mostra que, se o Ministério da Educação

adotar a proposta vai haver muito mais leitores a cada dia
no país todo.”
No dia 12 de novembro, em São Paulo, será anunciado o
melhor projeto em cada uma das três categorias durante
a festa de premiação, que vai contar com a presença dos
finalistas. Os melhores de cada categoria vão receber
um prêmio de R$ 30 mil. “Existem ainda muitas outras
bibliotecas a organizar e a secretaria vem investindo nisso.
Nosso objetivo agora é fazer com que o projeto frutifique e
atenda ainda mais alunos e escolas”, ressaltou Rovilson.
O projeto
O “Bibliotecas Escolares: Palavras Andantes” foi instituído
no município em 2002 adotando estratégias como formação
e promoção de encontros mensais com os professores da
“Hora do Conto”, projeto de contação de histórias; criação
de uma proposta pedagógica; incentivo aos professores
para a elaboração das propostas de trabalho de mediação da
leitura; instalação de biblioteca onde não exista; seleção de
temas e autores dos livros do acervo.
Até então, das 78 escolas da rede municipal de Londrina,
2/3 possuíam bibliotecas com a “Hora do Conto”. O espaço
físico da biblioteca tinha pouca iluminação, abarrotado de
materiais da disciplina de educação física, com mobiliário
reaproveitado de outros locais. O projeto promoveu a
revitalização desses locais, com móveis adequados e
organizados, assim como os livros, que foram renovados e
catalogados, de acordo com as necessidades de cada escola.
Além disso, a “Hora do Conto” agora é desenvolvida pelo
menos uma vez por semana em cada turma de 1ª à 4ª série.
N.Com da Prefeitura

Idealizador do Projeto Rovilson da Silva e a Diretora do Sindserv Regina
Dirce

Mesa redonda sobre o Palavras Andantes

Contadoras de História Aline e Marcia

Contadoras de História Aline e Marcia
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ENCONTRO DOS
APOSENTADOS
Aposentados participam do primeiro torneio de dominó Sindserv
O encontro reuniu cerca de 70 Servidores aposen tados.
Todos os meses, os Servidores aposentados, tem um encontro marcado
no Sindserv, onde passam horas de
diversão e confraternização. No mês
de outubro, além do tradicional bingo, os Servidores puderam participar
de um torneio de Dominó, tendo 5
equipes premiadas.
Também foi servido para os ali
presentes, bolo e salgadinhos para
tornar o dia ainda mais saboroso.
Para o diretor do Sindserv Júlio
Cezar, proporcionar momentos de
descontração com essas pessoas é
sempre um privilégio “Sempre tento
fazer algo novo para que eles exercitem a parte motora e intelectual, o
dia que passo com eles é tão prazeroso que passa voando” Disse Julinho
como é mais conhecido.
Para quem tem interesse em participar do encontro, o próximo deverá
acontecer no dia 23/11/2017 a partir
da 13:30, você será muito bem-vindo.
Venha passar momentos de alegria
com a gente!

1º Torneio de Dominó

1º Torneio de Dominó

Diretores Júlio e Regina

Servidores no encontro dos aposentados

Servidores no encontro dos aposentados

Ganhadores do Torneio
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