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APRESENTAÇÃO
O FORMIGUERO TÁ ATIÇADO
O ano de 2017 foi desastroso para os movimentos sociais e sindicais Brasil afora. As trabalhadoras e trabalhadores sofreram ataques de todos os lados. Perderam direitos, foram criminalizados. Em Brasília, Temer, que já havia congelado
recursos públicos por 20 anos, avançou sobre a deformação das leis trabalhistas
via CLT. A população sentiu novamente o desemprego na pele, a perda de direitos. Empresários demitiram. O trabalho informal cresceu. Os ricos ficaram mais
ricos. Os pobres mais miseráveis. O número de pessoas em situação de extrema
pobreza no Brasil passou de 13,34 milhões, em 2016, para 14,83 milhões no
ano passado.
Os ataques também vieram em grupos específicos. O Brasil reduziu o combate ao
trabalho escravo. O racismo se acentuou com o fim de políticas públicas. As mulheres perderam secretarias e ministérios. O machismo aumentou. A homofobia
também. A violência explodiu. Não à toa, a execução da vereadora carioca Marielle Franco aponta os efeitos de um golpe contra os brasileiros e brasileiras que só
não foi maior porque os sindicatos e movimentos sociais conseguiram impedir a
reforma da previdência.
Mas as maldades contra a população não se restringiram a Brasília. No Paraná,
o governo de Beto Richa seguiu massacrando os servidores estaduais e os paranaenses. Para o funcionalismo, seguiu congelando salários, cortando vencimentos e vendendo propaganda que esses eram verdadeiros marajás que queriam
manter seus privilégios. Para o contribuinte, a água e a luz não pararam de subir,
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gerando lucro para os acionistas privados. O pedágio, também seguiu crescendo
acima da inflação, diferença que é investigada pelo Ministério Público. Aliás, é só
mais um inquérito de um governo marcado por corrupção, por desvio de verbas
da educação, por propinas e caixa 2 de campanha.
Já em Curitiba, Greca revelou sua cara. Do político que disse vomitar com cheiro
de pobre, ele mostrou toda sua faceta maquiavélica ao jogar para a imprensa
um déficit de arrecadação e uma prefeitura quebrada. O prefeito que promoveu
a higienização da pobreza é o mesmo que atacou os servidores municipais com
congelamento de vencimentos, plano de carreiras, aumento de alíquotas do IPMC
e ICS e o fim do auxílio para doenças graves.
O cenário é horrível. Mas nós não desistimos de fazer a luta! Juntamos nossos
pedaços, levantamos a cabeça e vamos pra cima daqueles que querem nosso
mal. Com o lema, “Mexeu com você, mexeu comigo”, nos unimos iguais a formiga e reagimos. Estamos na luta para recuperar nossas perdas e ainda buscar
avanços. Essa cartilha é o resultado desse combate. Ela traz o resumo da pauta
geral, entregue no mês de março, e as pautas específicas por categoria. Com essa
cartilha, vamos conversar com os servidores e com a população. Demonstrar que
o investimento no serviço público é a melhor aplicação para os impostos como
IPTU, ITBI, ISS e taxa de lixo que subiram.
É eles pisaram na gente. Mal sabem que quem não pode com a formiga, não
atiça o formigueiro.
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PAUTA GERAL
O FORMIGUEIRO
O ano de 2017 foi de muita luta dos servido-

em 27 de fevereiro de 2018, esquecendo de

res municipais contra o pacote de maldades

mencionar o congelamento dos salários. Se

de Rafael Greca. Ele se revelou inimigo dos

não bastasse isso, enquanto tomava dinheiro

trabalhadores e aliado dos donos da cidade.

do IPMC e aumentava alíquotas, Greca sempre

Se de um lado, Greca aumentou a passagem

tinha recursos para asfalto e empreiteiras.

de ônibus e o lucro das empresas, de outro,
alegando problema de caixa, congelou salários

Portanto, esse histórico é importante para

e carreiras. Discurso mentiroso exposto pela

explicar o que foca a pauta geral: recuperação

própria Secretaria de Finanças que, em presta-

das perdas salariais e direitos. Com a nova da-

ção de contas, admitiu que Curitiba fechou no

ta-base transferida de 31 de março para 31 de

azul. “Temos pago rigorosamente em dia todos

outubro, os municipais têm um longo caminho

os contratos da prefeitura, as obrigações de

de lutas para buscarem sua valorização. Espera-

2017. Não há nada atrasado”, disse o secretário

mos que sem bombas e tiros de borracha, como

de finanças Vitor Puppi, na Câmara Municipal,

em 2017, mas com diálogo e consensos.

FORMIGA MOBILIZADA
A pauta de 2018 busca recuperar 30 meses de congelamento de salários. Foca também a pauta
histórica de pisos salárias por nível de formação. Outro aspecto fundamental que têm impacto
em todas as secretarias é a realização de concurso público que possa preencher o quadro de
funcionários e inibir acumulo e desvio de função. Soma-se a isso o combate as terceirizações
via organizações sociais, que retiram recursos públicos com objetivo de gerar lucro ao empresariado. A pauta geral também busca fortalecer o IPMC e o ICS, dando mais transparência
e eficiência aos institutos. Ao longo de seus 37 itens, também é cobrado condições, saúde e
segurança dos trabalhadores, mais o pagamento de gratificações ou ainda incorporações.
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SE MEXA
Cláusulas econômicas
De 2000 a 2017, os reajustes dos servido-

pagou o reajuste em março de 2017, tam-

res foram de 189,26%, enquanto a inflação

pouco em outubro de 2017. Os números

foi de 218%. Isso representa uma perda de

pioram na medida que o reajuste só deve

9,95% na trajetória.

ser aplicado em outubro de 2018, totalizando 30 meses de salários defasados.

O pedido de reajuste desse ano é a soma-

Do período de março de 2016, a outubro

tória da perda histórica com o congelamen-

de 2018, a perda estimadas apenas nessa

to de salários praticado por Greca, que não

gestão são de 9,3%.

A categoria também recorre ao piso salarial por nível de formação
Novos vencimentos:

Nível básico – R$ 2018,69
Nível Médio – R$ 3364,48
Nível Técnico – R$ 4037,38
Nível Superior – R$ 6056,07

CARREIRA
Revogação dos artigos da lei 15043/17 que suspenderam os planos de carreira, e a imediata implantação de todos os movimentos nas carreiras previstos na Lei 11000/2004. Lei
14580/2014, Lei 14507/2014, Lei 11001/2004 e outras suspensas pela Lei 15043/2017.
Com o pacote de maldades, o prefeito Rafael Greca, além de congelar os vencimentos dos servidores, também travou os novos planos de carreira aprovados na gestão anterior. O argumento
da Prefeitura de Curitiba era de que os gastos com pessoal estavam próximos da Lei de Respon11

sabilidade Fiscal (LRF). No entanto, o DIEESE questiona o argumento da gestão municipal com
relação a exclusão dos valores destinados ao transporte público.
“Realizando o comparativo de 2016 com 2017, nota se que houve uma redução do comprometimento da Despesa com Pessoal em relação Receita Corrente Líquida, passando de
45,81% para 41,19%, portanto, redução de 4,62 p.p (ponto percentuais)”, expõe o DIESSE. O
limite prudencial é de 51,3% e o limite máximo é de 54%.
Ou seja, há orçamento suficiente para retomada dos planos de carreira neste ano e não apenas em 2021, como quer o prefeito.

Concurso público
Realização de Concurso Público e/ou cha-

realidade. O efeito nocivo disso é que

mamento dos candidatos aprovados nos

em todas as secretarias faltam pessoas

concursos já realizados de forma a garantir

para fazer o atendimento a população. As

equipes completas de servidores em todos

gestões acabam, dessa forma, promoven-

os locais de trabalho.

do acumulo e desvio de função. A melhor

Há anos, a demanda por serviços públicos

forma de estancar essa sangria é a reto-

na capital tem crescido em todas as áreas.

mada de concursos públicos que podem

Em contrapartida, a contratação de novos

trazer Curitiba novamente ao patamar de

profissionais não tem acompanhado essa

capital desenvolvida.

número
Vagas legais
por cargo
(2016)

42.938

Vagas
efetivamente
preenchidas
(fev/2018)

42.938

Fonte: Portal da transparência de Curitiba.
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Deficit

13.006

IPMC E ICS
O Pacote de Maldades de Greca não se restringiu ao congelamento dos vencimentos e da carreira dos servidores municipais. Ele avançou também em prejuízos financeiros as trabalhadoras e trabalhadores com os aumentos de tarifa. No IPMC, de 11% para 14% nos próximos anos.
No ICS, de 3,14% para 3,9%. Além disso, o prefeito criou o CuritibaPrev e reduziu a carteira de
atendimento no ICS. Essas mudanças foram aprovadas contrariando pareceres dos ministérios
da Fazenda e da Saúde. Também passou por cima dos c onselhos. Por isso, é fundamental a
revisão dessas leis e implantar conselhos paritários de administração, realizar eleição para a
presidência dos Institutos, entre outros.

número
IPMC
de 11%
para 14%

ICS
de 3,14%
para 3,9%

QR CODE
Confira a pauta geral na íntegra aqui ou
acessando sismuc.org.br/documentos/9
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MEXEU COM OS
TRABALHADORES
DE ESCOLA
O FORMIGUEIRO
Os trabalhadores de escola pertencem a categoria da educação de Curitiba. Esses profissionais atuam em escolas com objetivo garantir o bom atendimento das crianças e da comunidade escolar. No entanto, a categoria não tem sido valorizada pelas gestões municipais.
Apesar de ser fundamental no processo de aprendizado, os trabalhadores de escola não
têm os mesmos direitos que outras categorias como recesso escolar, ambiente adequado de
trabalho, novo plano de carreira, entre outros.
Sabemos que uma escola sem auxiliares de serviço escolar não consegue funcionar, porque as
outras carreiras não assumem o seu papel e, muitas vezes, o que se observa é que esses profissionais acabam assumindo funções que não são suas.

FORMIGA
MOBILIZADA
A pauta dos trabalhadores de escola

SE MEXA
Garantia do Dimensionamento
de Auxiliares de Serviços
Escolares em todas as CEIs e
UEIs; (conforme portaria 41).

tem foco na melhoria das condições

14

de trabalho e no tratamento de

A dinâmica de trabalho de escola regular é

forma isonômica com outras carreiras

diferente de uma escola integral. Isso obriga

da Prefeitura de Curitiba. Queremos

que os trabalhadores dessas unidades te-

ter capacitação permanente para

nham suas tarefas acentuadas e desgastante

realizar o nosso trabalho, adicional

como, por exemplo, cuidar de crianças em

para escolas integrais, novo

horário de almoço. O comprimento da Porta-

dimensionamento, rever nosso

ria 41 é fundamental para garantir o correto

descritivo de função, entre outros.

atendimento das crianças.

regular

realidade

Integral

não
está completo
O quadro

na integral devido

1 profissional
para cada 150 crianças

O quadro completo +

1 profissional

sobrecarga
de trabalho
e evasão

a

Garantir através de portaria específica aos trabalhadores e
trabalhadoras de escolas não docentes a fruição da licença-prêmio
A Prefeitura determina que apenas uma

trabalhadores de requerem o direito, pois

quantidade de profissionais por equipa-

são minoria na quantidade de pessoas dentro

mento podem usufruir da licença-prêmio.

da escola. A reivindicação é que a contagem

Esse critério diminui a possibilidade desses

seja desvinculada da carreira do magistério.

Garantia de recesso aos trabalhadores e trabalhadoras em
escolas e CMEIs conforme inicio e final do calendário do magistério
A cada ano, os trabalhadores de escola ficam

que poderão usufruir do recesso. Portanto,

na dependência de um decreto específico para

para melhor adequação da rotina escolar e

que possam ter o recesso de fim de ano. Essa

pela isonomia, a categoria solicita a concessão

postura da gestão pública gera insegurança

do recesso de final e começo de ano, como o

nos profissionais, pois desconhecem o prazo

calendário escolar.

QR CODE
Confira na íntegra a pauta dos
trabalhadores e das trabalhadoras de escola
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MEXEU COM OS
POLIIV
VALENTES
O FORMIGUEIRO
Os polivalentes são uma carreira em extinção na Prefeitura de Curitiba. São considerados os trabalhadores mais humildes entre os servidores. É uma categoria esquecida
pelo poder público, marcada principalmente pelo desvio de função. Estão lotados em
diversas secretarias do município, mais especificamente em obras meio ambiente.
A falta de respeito com esses trabalhadores é tão grande que em 2017, a gestão de
Rafael Greca se negou a atender suas reivindicações.

FORMIGA MOBILIZADA
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Há anos, uma das principais reivindicações

uma função bem definida, garantido

dos polivalentes é um novo descritivo de

direitos de acordo com as suas habilidades.

função. Essa pauta tem o objetivo de fazer

A categoria também solicita capacitação

com que eles deixem de ser considerados

continuada e novo projeto de lei que retire

“faz tudo” dentro da Prefeitura e tenham

a extinção do cargo.

SE MEXA
Rever nomenclatura do cargo conforme o concurso
publico ou cargo que foram investidos no início da carreira
Sem a revisão dessa terminologia, os polivalentes não tem chances de crescer em sua carreira. Portanto, a proposta é que a gestão faça a correta definição do cargo (exemplo: polivalente/pintor, polivalente/eletrecista, entre outros) e da função exercida pelos trabalhadores.

Com base no mapa de risco, implantar politica
de prevenção de acidentes de trabalho com capacitação e EPI
em quantidades suficientes e garantia de reposição sistemática
Por não ter a correta denominação de suas

vidual não são adequados para desempe-

funções, muitos trabalhadores apontam

nhar seu trabalho, o que pode colocar em

que seus equipamentos de proteção indi-

risco a sua segurança.
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MEXEU COM
A SAÚDE
O FORMIGUEIRO
A saúde é uma das maiores categorias da Prefeitura de Curitiba. Seus servidores atuam em
Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, nos NASF (Núcleo de Apoio
da Saúde Familiar), CAPS (Centro de Apoio Psicológico) e em programas como Estratégia
Saúde da Família. Nos últimos anos, as gestões municipais não têm investido na valorização, na formação, na segurança e nas condições de trabalho. Além de a categoria não ter
incorporado as remunerações variáveis, também ficou sem um novo plano de carreira. A
saúde de Curitiba está doente, com mudanças que ampliaram as terceirizações no município, como a introdução das Organizações Sociais, e a falta de realização de concurso público
que aumente o efetivo e melhore as condições para todos.

FORMIGA MOBILIZADA
Na campanha de lutas de 2018, o foco da saúde é conseguir promover o remanejamento
de pessoal nos equipamentos, dimensionamento, conter o enfraquecimento do programa
Estratégia Saúde da Família e impedir a ampliação das terceirizações via Organizações
Sociais. Para os agentes de endemia, também é solicitado tratamento igual com os demais
trabalhadores. Se reivindica a remuneração equivalente de insalubridade e risco de vida,
EPIs, vale-transporte e vale-alimentação.
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SE MEXA
Fim das privatizações na saúde
O prefeito Rafael Greca tem promovido as terceirizações dos serviços na Prefeitura de Curitiba.
Esse modelo de gestão encarece os custos, foca em mão de obra barata, não tem sintonia com as
políticas públicas já realizadas pelo município e desvaloriza os servidores públicos. A opção da
gestão deve ser investir em saúde com a contratação de profissionais via concurso público.

Implementação de dimensionamento de pessoal
em todos os equipamentos de saúde com servidores de carreira em
número suficiente para atender todas as necessidades da demanda
Com isso, se busca organizar os locais de

da saúde, evitando o desvio de função nos

trabalho (devido a falta de concurso públi-

equipamentos e prestando melhor atendi-

co), tendo pessoal cobrindo todas as áreas

mento à população.

Garantia da incorporação da integralidade do adicional
por risco de vida e saúde nas aposentadorias e pensões de
todos servidores da SMS que recebem a referida remuneração
Atualmente, essa incorporação integral só é

proporcional ao tempo de contribuição.

aplicada a algumas carreiras da Prefeitura

Portanto, a reivindicação é isonomia no

de Curitiba. Para os demais, é remunerado

pagamento de risco de vida.

QR CODE
Conheça os demais itens
da pauta da saúde
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MEXEU
COM A FCC
O FORMIGUEIRO
A Fundação Cultural de Curitiba tem enfrentado problemas de orçamento e desvalorização
de seus profissionais. Nos últimos anos, além de não atingir 1% do orçamento para a cultura,
sofreu com cortes de verbas que levaram ao cancelamento da Oficina de Música em 2017,
cancelamento de editais, entre outros. Para os servidores municipais, o novo plano de carreira, que adequaria as funções dos trabalhadores e promoveria crescimento na Prefeitura de
Curitiba, não entrou em cena, recuando a estaca zero.

FORMIGA MOBILIZADA
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Nessa pauta, se busca o respeito e a

Curitiba volte ganhar aplausos, é necessário

dignidade dos profissionais que trabalham

retomar o plano de carreira, reestruturando

com a cultura em Curitiba. Uma cidade que

a FCC, novo concurso público para atender a

se orgulha de sua educação e cultura não

demanda da cidade por eventos culturais de

pode desprezar o trabalho das pessoas que

grande porte e também de inclusão social e

promovem a imagem da cidade. Para que

melhorias no patrimônio da cidade.

SE MEXA
Aprovação e implantação do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários, elaborado junto com os servidores
da FCC representados pelo SISMUC e enviado a Câmara
Municipal de Curitiba pelo Executivo como PL 005.00035.2016
O plano de carreira é considerado fundamental. De quase aprovado na gestão Fruet, chegando a tramitar na CMC, foi abandonado e não teve sequência na gestão de Greca. O novo plano
é importante porque cada vez é maior a terceirização da FCC. O novo plano também adequa
melhor a função e a formação profissional dos servidores com seus vencimentos, pois há
muitas disparidades entre eles.

Realização de concurso público para todas as áreas da Fundação
Cultural de Curitiba, de forma a manter o quadro completo de pessoal
Sem a realização de concurso, cada vez mais a FCC fica sem profissionais de qualidade para
executar o planejamento cultural da cidade. A cultura não pode ficar a mercê de interesses de
grupos que visam lucrar com editais ou prestação de serviço.

Garantir na LOA o investimento de 2% do Orçamento
Municipal de Curitiba para Fundação Cultural de Curitiba
A ampliação do orçamento da cultura é funda-

ração do patrimônio público e para proporcionar

mental para a manutenção das políticas culturais,

o maior envolvimento das comunidades e da

da estrutura da FCC, para manutenção e restau-

periferia no acesso e promoção da cultura.
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MEXEU COM
OS FIIS
SCAIS
IS
O FORMIGUEIRO
Os fiscais da Prefeitura de Curitiba tem exigido valorização de seu trabalho há um bom
tempo. Tem sido detectado a ausência de funcionário para suprir as demandas de trabalho.
O último concurso para a categoria ocorreu em 2006. De lá para cá, ocorreram aposentadorias, exonerações e o quadro está defasado. Caiu de mais de 300 fiscais para aproximamente 217. O impacto negativo disso é que o município não consegue fazer a fiscalização
no meio ambiente, no urbanismo, em estabelecimentos comerciais, em obras e no abastecimento adequadamente. A profissão também precisa ser modernizada. Além de a gestão
não disponibilizar tecnologia para fazer as notificações e autuações, dando agilidade ao
trabalho, também expõe os profissionais a risco, já que esses não trabalham em duplas.

FORMIGA
MOBILIZADA
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Na gestão de Fruet, os fiscais
conquistaram acompanhamento
jurídico quando os profissionais
eram intimados a prestar
esclarecimentos. Já com Greca,
assim como na pauta geral, não
houve avanços até aqui. Para 2018,
os fiscais pedem mais segurança
para desempenhar suas funções,
novos equipamentos de trabalho,
ampliação de gratificações e novo
modelo de organização do trabalho.

SE MEXA
Dar cumprimento ao acordo
das negociações realizadas nos
anos de 2013/2014/2015/2016/2017,
para que a fiscalização seja
feita em duplas e assim preservar
os servidores e Administração
Municipal, no tocante à
segurança e os princípios
constitucionais aplicáveis à
Administração Pública
Sem o trabalho em dupla, a segurança do fiscal fica comprometida, principalmente para

aqueles que trabalham no período noturno. Muitas vezes, os fiscais até solicitam o suporte da
Guarda Municipal, porém, também devida a falta de servidores, não é disponibilizado. Os casos
mais perigosos para desenvolver a atividade estão no meio ambiente e urbanismo.

Modernizar o sistema de informação para a fiscalização,
dando adequadas condições de trabalho com equipamentos
de informática, tais como computadores portáteis, impressoras
portáteis, câmeras fotográficas com alta resolução e outros
equipamentos necessários, todos com manutenção e aferição periódica
Os fiscais utilizam a mesma tecnologia empregada na década de 1980. Ou seja, o trabalhador
realiza sua função com um bloco de notificações, prancheta e caneta. Após isso, esses dados
são transferidos para o computador pelo próprio fiscal. Por outro lado, já existe tecnologia
testada suficientemente para realizar esse trabalho com computadores portáteis, o que dá
agilidade ao serviço e aumenta a capacidade de fiscalização.

Transformar a gratificação dos Fiscais em inerente ao cargo, tomando
como base de cálculo as novas tabelas de vencimentos do cargo de Fiscal
Atualmente, essa gratificação só é paga aos fiscais do comércio ambulante. Porém,
diversos trabalhadores que atuam em outro tipo de fiscalização também tem o direito a
essa verba por terem riscos no desempenho de sua atividade. A Prefeitura de Curitiba
deve tratar os profissionais com igualdade.
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MEXEU COM A FAS
O FORMIGUEIRO
A Fundação de Assistência Social vem passando por transformações drásticas desde que
o prefeito Rafael Greca assumiu a Prefeitura de Curitiba. De uma autarquia que promovia
a assistência social, com a inclusão de pessoas na sociedade em programas como Casa de
Passagem, Condomínio Social, Abrigos, Guarda Volumes, a FAS passou a ser assistencialista. Alguns projetos foram encerrados e o governo municipal é acusado de higienização da
pobreza. Isso dificulta o acesso daqueles que necessitam dos serviços. Para os servidores
lotados na Fundação, isso é percebido por meio de falta de condições de trabalho, remanejamentos arbitrários, falta de pessoal, entre outros. A pauta histórica do sindicato na FAS é
que essa seja transformada em uma secretaria. Dessa maneira, se aumenta a transparência
com relação ao trabalho e aos recursos financeiros.

FORMIGA
MOBILIZADA
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SE MEXA
Realizar concursos públicos
para todos os cargos da FAS

Os servidores da FAS, nessa pauta,

Tem crescido na cidade a demanda por

priorizam a melhoria das condições

assistência social. No entanto, o quadro

de trabalho. Isso pode ser atingido por

de funcionários não tem reposição há

um novo processo de remanejamento,

quase dez anos. O resultado disso é que

pela redução da jornada para 30 horas

faltam profissionais para atender as di-

semanais e por mais segurança para

versas necessidades de proteção social.

desenvolver suas atividades com o

Um novo concurso colabora para que a

apoio da Guarda Municipal. Também

Prefeitura de Curitiba possa ampliar sua

faz parte da reivindicação novos

rede de atendimento e fazer um melhor

protocolos de prevenção e novos

remanejamento de seus profissionais,

equipamentos de segurança individual.

quando necessário.

Readequação dos espaços físicos da Fundação
de Ação Social, conforme normas brasileiras
de Segurança e Medicina do Trabalho e NOB RHSUAS
Os locais de trabalho da FAS têm problemas

Norma Operacional Básica do Sistema

estruturais. Isso dificulta o atendimento das

Único de Assistência Social (NOB/SUAS) que

pessoas e o desempenho das atividades. O

organiza, para todo o território nacional, os

sindicato sugere que a gestão, em conjunto

princípios e diretrizes de descentralização da

com os trabalhadores, realizem uma força-

gestão e execução dos serviços, programas,

tarefa para identificar esses problemas e

projetos e benefícios inerentes à Política de

adequar ao que determina a NOB RHSUAS,

Assistência Social.

Implantação de remanejamento conforme modelo já existente na SME
Atualmente a FAS troca seus profissionais

não é suficiente para traçar um perfil de

tanto de local de trabalho como atividade

remanejamento. Para os trabalhadores, isso

desempenhada de forma arbitrária. Mas os

pode acabar com o equilíbrio que mantém

trabalhadores da FAS pertencem a uma ca-

o funcionamento cotidiano nas unidades

tegoria complexa, formada por educadores

complexas. Um novo remanejamento, nos

sociais, assistentes sociais, psicólogos, pe-

moldes da educação, é fundamental para

dagogos, enfermeiros e administrativos. Por

melhor adequar as necessidades do municí-

isso, conhecer apenas uma de suas unidades

pio a sua capacidade de atendimento.

QR CODE
Conheça todos os itens
da pauta da FAS
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MEXEU COM
A SMELJ
O FORMIGUEIRO
A Secretaria de Esporte Lazer e Juventude é a pasta voltada a desenvolver politicas de
juventude e atividades esportivas para a população curitibana, promovendo a saúde e o
bem-estar das pessoas. Ela é formada por orientadores de esporte e lazer e agentes administrativos . O último concurso para a Smelj ocorreu em 2006 . A Prefeitura de Curitiba tem
dado prioridade para servidores de outras pastas atuem nessa secretaria, impedindo o desenvolvimento da carreira dos orientadores.

FORMIGA MOBILIZADA
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Os servidores da Smelj focam na redução

buscam direitos garantidos a outros

da jornada de trabalho, em melhoria das

profissionais, como a criação de uma regra

condições de trabalho, na realização de

para remanejamento e a isonomia com o

concurso público que permita ampliar os

magistério quanto a liberação de licença

programas e atividades voltadas para a

remunerada para cursos de pós-graduação

população. Esses trabalhadores também

stricto sensu prevista em lei.

SE MEXA
Fim da lotação dos profissionais do quadro
do magistério que estão em desvio de função
O descritivo de função do professor de educação tem atribuições da função que é executada
pelos orientadores de esporte lazer. Embora ambos sejam qualificados para atender a população,
esse “desvio” pode configurar como burla ao concurso público. Isso ocorre porque os orientadores são contratados para uma jornada de 40 horas, enquanto que os professores de educação
física são 20 horas, usando do RIT (Regime Integral de Trabalho) para dobrar a jornada semanal.
Além do de que os profissionais que atuam nesta secretaria devem ter o registro no conselho
Regional de Educação Física e na secretaria de educação o mesmo não é o obrigatório.

Redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas
semanais de todos os Orientadores em Esporte e Lazer
É necessário estabelecer a isonomia com os orientadores de esporte e lazer que estão lotados
na secretaria de saúde. Esses já fazem jornada reduzida em virtude do Decreto 392 de 02 de
maio de 2014. Deve-se levar em consideração que é idêntico o trabalho cotidiano de prevenção de doenças e promoção da saúde, que é desenvolvido por estes profissionais no âmbito
de atividades sistemáticas na Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude.
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MEXEU COM OS A
AG
GEEN
NTTEESS
ADMIIN
NIIS
STRATIV
IVOS
O FORMIGUEIRO
Os agentes administrativos são uma das maiores carreiras da Prefeitura de Curitiba. Ela está
praticamente em todas as secretarias do município. No entanto, por estar “espalhado”, esses
profissionais ficam estagnados, uma vez que as gestões municipais não concedem direitos ou
benefícios que são oferecidos a outras carreiras em determinadas pastas. Um exemplo disso
é a redução de jornada, que contemplou a saúde em lei, mas não foi garantida aos agentes
administrativos dessa secretaria. Outro problema dos agentes é a sobrecarga de trabalho,
resultado da falta de concurso público e a a falta de condições de trabalho.

FORMIGA MOBILIZADA
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Os agentes administrativos têm como

A categoria ainda quer a realização

prioridade a isonomia na carreira. Os

de novo concurso público e também a

trabalhadores não podem ser tratados de

possibilidade da transformação de cargo.

forma diferente porque estão na mesma

Um novo descritivo de função e um novo

secretaria. Essas disparidades ficam mais

modelo de remanejamento também

evidentes no momento da aposentadoria.

são fundamentais

SE MEXA
Realização imediata de Concurso
Público para o cargo de Agente Administrativo
A falta de concurso público tem feito com que os agentes administrativos tenham acúmulo de
trabalho, independente da secretaria em que estão lotados. Esses profissionais também ficam
limitados de usufruir de direitos como licença-prêmio, pois não há pessoal suficiente para
substituir. Além do que sem agentes administrativos, o atendimento à população e o trabalho
burocrático ficam mais lentos.

Revisão do descritivo de função do Agente Administrativo
O cotidiano de trabalho tem passado por transformações estruturais e tecnológicas grandes. Os agentes administrativos têm que se adaptar a essas mudanças constantemente.
Isso, em alguns casos, promove o desvio e o acúmulo de funções. Portanto, é fundamental um novo descritivo que possa definir direitos e deveres desse profissionais. A base
desse descritivo tem como parâmetro as mudanças fáticas e técnicas ocorridas depois do
Decreto 1119/2004.

Realização de procedimento
de remanejamento interno nas secretarias
Atualmente, os remanejamentos ocorrem con-

pode inibir a qualidade de vida e profissional.

forme o interesse da Prefeitura de Curitiba, sem

Um novo modelo, nos moldes da educação, é

permitir um debate com o profissional remane-

mais democrático e tem a possibilidade de apri-

jado. Mas, essa mudança sem o consentimento

morar ainda mais a qualidade do trabalho.
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MEXEU COM OS
APOSENTADOS
O FORMIGUEIRO
Os aposentados da Prefeitura de Curitiba estão em expansão. Em 2018, se completam 29 anos
do estatuto do servidor. Ou seja, existem muitos trabalhadores com tempo de serviço e idade
para se aposentarem. Isso altera a forma de financiamento e pagamento das aposentadorias. O
prefeito Rafael Greca já elevou a alíquota para os funcionários da ativa e ainda criou o CuritibaPrev, que pode enfraquecer o Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). É necessário, portanto, um novo pacto em que os atuais aposentados e que os futuros não sejam responsabilizados pela má gestão ou paguem sozinhos a conta dos alegados problemas de caixa.

FORMIGA MOBILIZADA
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Com a aposentadoria, os aposentados

salário final que recebia na ativa é bem

se deparam com uma grande perda de

diferente daquele que recebe quando solicita o

capacidade salarial. Boa parte dessa perda é

direito. Nesse sentido, os aposentados querem

promovida justamente pelas remunerações

reparação dos prejuízos que tiveram ao não

variáveis. O aposentado descobre que o

terem sua carreira devidamente valorizada.

SE MEXA
Correção dos proventos e pensões para assegurar que nenhum
aposentado receba menos que os pisos iniciais de sua carreira
Ao se aposentarem, muitos servidores acabam recebendo menos que o piso inicial da carreira. Isso acontece por causa da exclusão de remunerações que não são incorporadas no momento de se aposentar. Portanto, assim como a lei impede que os servidores recebem abaixo
do salário-mínimo, a Prefeitura de Curitiba deve avançar para que ninguém receba menos do
que o salário durante o exercício da carreira.

Ampliação do quadro de especialidades na unidade própria do ICS
Uma das justificativas da Prefeitura de Curitiba foi manter o equilíbrio atuarial do IPMC. E
também para qualificar e aumentar o quadro de especialidades do ICS. Como colaboradores,
exigimos que a oferta de profissionais seja ampliada imediatamente.
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MEXEU COM
A EDUCAÇÃO
O FORMIGUEIRO
A educação infantil de Curitiba conquistou um novo plano de carreira a partir de muita mobilização. Foram realizadas paralisações de 50 minutos, atos e greves. O resultado disso foi
um plano que valoriza as graduações e tempo de serviço dentro da Prefeitura de Curitiba.
Com essa nova carreira, muitas professoras e professores de educação infantil (a antiga denominação era educadores) tiveram ganhos salariais consideráveis ao aderir ao plano. Além
disso, as professoras e professores readaptados por laudo seguem na carreira, mas agora
na função de assistente pedagógico. No entanto, algumas pautas fundamentais não avançaram como a consulta pública sobre a direção de cmei, a redução de jornada e a garantia da
hora atividade. Pautas que foram travadas ainda mais na gestão de Rafael Greca. Ele, além
de congelar os planos de carreira, avançou em uma agenda de desvalorização profissional e
terceirização. Essas são as lutas a serem travadas.

FORMIGA MOBILIZADA
Neste ano, as professoras e professores de educação infantil focam nas condições de
trabalho. Isso significa a redução da quantidade de crianças por profissional, a garantia de
novos equipamentos para desempenhar sua função, o cumprimento da lei e a ampliação
da hora atividade. A categoria também busca a valorização profissional com a realização e
ampliação de cursos de graduação e a criação de um novo nível para abranger quem tem
doutorado. A aposentadoria especial, o fim das terceirizações, a negociação sobre as faltas de
greves e a reorganização dos cmeis são tópicos fundamentais.

32

SE MEXA
Rever dimensionamento de professores de educação infantil nos CMEIs
Atualmente, a falta de profissionais na rede acaba inviabilizando o cumprimento da hora atividade. Essas professoras e professores são deslocadas para cobrir ausências. Um novo dimensionamento passa por uma nova relação entre profissionais em sala de aula e equipes de hora
atividade, passando obrigatoriamente pela ampliação do quadro de profissionais.

Cumprimento integral de acordo das negociações
de 2013/2014 e 2015 para cumprir o artigo 8° da Lei Municipal 12348/2007
A Prefeitura de Curitiba não tem aplicado a hora atividade estabelecida pela lei. Tampouco ampliado essa cobertura, conforme o Plano de Carreira. Para prestar um atendimento com mais qualidade para as crianças e à população, é fundamental que a gestão
garanta o cumprimento da lei.

Fim da terceirização, bem como o fiel cumprimento dos
contratos estabelecidos ainda existentes até a concretização da pauta
Em vez de Rafael Greca ampliar a oferta

pamentos sem a devida qualificação. Para

de vagas com a abertura de novos cmeis e

os servidores, uma educação de qualidade

profissionais contratos via concurso público,

passa por respeitar o que determina a LDB e

o prefeito tem buscado o jeitinho. Ou seja,

o Plano Municipal de Educação. Os munici-

terceirizar a administração com as organiza-

pais também querem o fim da terceirização

ções sociais ou introduzir pessoas nos equi-

da alimentação e da limpeza.

QR CODE
Confira na íntegra
a pauta da educação
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ENTREGA DA PAUTA
A pauta foi entregue no dia 7 de março de 2018.

PRAZO PARA APROVAÇÃO DA LEI
Conforme lei aprovada em 2017, o prazo
para concessão das cláusulas econômicas é 31 de outubro
As pautas específicas não têm o mesmo prazo de negociação da pauta geral, podendo se estender
ao longo do ano, desde que respeite as leis.

PASSO A PASSO
DA CARTILHA
A CONSTRUÇÃO DA NEGOCIAÇÃO
ENTRE SISMUC E A PMC
Hoje no Brasil, a negociação coletiva no setor público não possui regras que definem procedimentos, prazos e, principalmente, responsabilidades de ambas as partes pelo não cumprimento do acordo. Isso por que no Brasil a negociação e contratação coletiva no setor público não são regulamentadas (o Brasil não regulamentou a convenção 151 da OIT que trata do tema) e, portanto, não tem
segurança jurídica. Os acordos coletivos firmados dependem da boa fé da gestão pública para o seu
cumprimento. Apesar de toda a capacidade de pressão dos sindicatos de servidores e servidoras.
A construção da negociação entre Sismuc e a PMC não ocorreu em 2017. Nesse ano, a retomada do diálogo é prioridade da entidade. Para que ela ocorra, vamos agora ver o passo a
passo deste processo de negociação.
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1o Passo
O debate das pautas específicas e da pauta geral começa durante os coletivos de cada
segmento que o Sismuc representa. Essas pautas, portanto, representam os interesses e
necessidades de cada segmento conforme sua realidade.

Cabe ressaltar que o SISMUC é um dos poucos sindicatos
no Brasil que coloca trabalhadora e trabalhador da base
na mesa de negociação.

2oPasso
No caso da pauta específica
Após o debate nos coletivos, são realizadas assembleias gerais de cada
segmento onde a proposta das pautas específicas são debatidas e aprovadas.
Além de eleger uma comissão de negociação composta por servidores e
servidoras da base e da direção sindical.

No caso da pauta geral
A pauta geral é debatida na Assembleia Geral da Categoria (todos os segmentos
profissionais que o sindicato representa). Após o debate e aprovação da pauta
geral, o plenário da assembleia elege a comissão negociação para a pauta geral.

3o Passo
Após realização das assembleias gerais de cada segmento e da Assembleia Geral da Categoria. A direção do sindicato encaminha e protocola ofícios comunicando ao prefeito e a seus
secretários e secretárias municipais as pautas específicas e a pauta geral. Neste momento
se solicita agenda para iniciar as negociações. Também é comunicado quem forma cada comissão de negociação das pautas apresentadas e se pede a liberação dos servidores eleitos
participarem do processo.

A database dos
servidores
municipais
é 31 de
outubro - Lei
Municipal
15043/17

A partir de 2012, o prefeito não
tem obrigatoriedade de conceder
reajuste acima da inflação. Tanto
que Greca congelou os salários no
passado. O Sismuc afirma que é
necessário percentual não inferior
a inflação para manter o poder de
compra dos servidores.

4oPasso
O Sismuc solicitada uma audiência com prefeito para entregar a pauta
geral e assim simbolicamente abrir uma agenda de negociação.

5oPasso
No caso da pauta específica
É a PMC quem define e escala os membros para negociar com o SISMUC. Normalmente a mesa é formada por representantes da SMRH e das secretárias e órgãos envolvidos (IPMC, FAS, FCC.). Para representar os servidores e servidoras vão às comissões
de negociações eleitas nas assembleias.

No caso da pauta geral
Normalmente quem representa a PMC na discussão da pauta geral é a Secretaria de
Recursos Humanos. Para representar os servidores e servidoras vão às comissões de
negociações eleitas.

Como se dão as negociações?
A primeira rodada de negociação serve para apresentar as pautas e iniciar o
processo de negociação, nunca a negociação total da pauta se esgota na primeira
reunião, assim, retira-se uma agenda de negociações.

Qual o tempo dessas negociações?
Como não há legislação para negociação estabelecendo prazos, o processo de negociação depende da vontade política, apesar de toda a pressão exercida pelo Sismuc.

Quais são as formas de pressão dos municipais?
Durante o processo de negociação coletiva com a PMC, são vários instrumentos de
pressão que pode se usados: Campanha de lutas, Atos junto à população, distribuição
de materiais, protestos entre outros. Assim os municipais demonstram força, unidade
e capacidade de enfrentamento com a Prefeitura caso a negociação não avance.

Uma greve só e possível quando as negociações estão
encerradas, uma greve durante o processo de negociação
tende a ser considerada ilegal.
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6oPasso
Depois de encerrada as negociações, é formulado um projeto de lei para aprovação na
Câmara de Vereadores. Aqui a direção do Sismuc passa a acompanhar na Câmara, a tramitação do projeto e também apresenta a sua posição aos vereadores e vereadoras, que
podem sugerir emendas.
No caso da pauta específica A pauta específica não tem um prazo determinado para encerra sua negociação, podendo, se alastrar inclusive para outro ano.

O limite de gastos com pessoal se dá na Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite é 60%, sendo 54% para Executivo e 6% para
Legislativo. Atualmente o gasto está em cerca de 41%.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as nomeações
e exonerações só podem ocorrer até três meses antes
das eleições e até a posse dos eleitos.

38

outras
OUTRAS LUTAS
Contra a Reforma da Previdência;
Pela Revogação da Reforma Trabalhista;
Contra a Precarização e Desmonte do Sus;
Contra a Precarização e Desmonte;
Contra a Privatização do Serviço Público;
Pela Soberania Nacional;
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