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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br.

ORGANIZAÇÃO
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

EDITORIAL

Sismuc prepara rádio
e TV para internet

Servidores têm novos desaﬁos
As mobilizações dos servidores, paralisações e atos públicos continuam
colhendo louros. Após a mudança de governo promovida nas urnas, agora é a
nova gestão que já encara os trabalhadores e sua força com outros olhos. Isso
se comprova no mês de janeiro, quando teve início os encontros entre Sismuc e
secretários de educação, saúde, defesa social e recursos humanos. O primeiro
a estabelecer essa ponte foi o próprio prefeito Gustavo Fruet. Essas primeiras
conversas apresentaram algumas propostas para avançar em novos planos de
carreira e no reconhecimento da importância dos servidores.
Esta virada na página nos lança aos novos desaﬁos de intensiﬁcar os
debates através de assembléias, reuniões dos coletivos e grupos de trabalho.
Devemos ter clareza de onde queremos chegar. Queremos conciliação sobre
as greves, ﬁm das punições e perseguições, políticas públicas que valorizem
o grupo e não a competitividade, entre outros. Por enquanto a conversa tem
sido positiva, no entanto, ela precisa ser concretizada por meio de ações até a
nossa data-base em março.
Atitudes que devem partir dos dois lados. Da Prefeitura, com a realização de
enquete sobre a carreira e da oﬁcialização dos grupos de trabalho. Dos servidores,
na participação de todos os momentos que promovam a identidade do servidor.
E um deles ocorre no o próximo dia 19 de fevereiro. Nesta data entregamos as
pautas especíﬁcas e a geral. Além disso, nossa campanha de lutas já estará na
rua com o foco na valorização do servidor e a na sua importância para a cidade.
“Toda cidade tem heróis” e “Todo herói tem desaﬁos”. O nosso é mostrar ao
novo governo e a população que os baixos salários, o assedio moral e programas
de produtividade são verdadeiros vilões do serviço público. Por isso, vista sua
capa, pregue seu botton, una-se ao seu colega e vamos à luta.
Diretoria do Sismuc
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Por Guilherme Carvalho

Com o objetivo de aprofundar sua estratégia de comunicação sindical, a diretoria do
Sismuc aposta em novas ferramentas para
este ano. Em algumas semanas o sindicato
pretende inaugurar dois novos canais de
comunicação para a categoria. A Rádio
Sismuc, que será transmitida via internet,
diariamente, e a TV Sismuc, que passará
a transmitir o programa Pauta Sindical,
semanalmente, entre outros conteúdos.
A coordenadora de imprensa e
comunicação do Sismuc explica que os
investimentos visam aumentar o acesso
de servidores ao sindicato. “Hoje a gente

tem disponível vários tipos de linguagem
para se comunicar. Então é necessário que
o sindicato também ofereça essa possibilidade de comunicação”, diz.
Os novos recursos têm como meta
principal a divulgação das atividades do
sindicato e informações úteis aos servidores. Todo o conteúdo estará disponível
por meio da página do sindicato na internet e poderá ser acessado a qualquer dia e
horário. Reestruturações estão sendo realizadas no sítio para acomodar as novidades.
O início das transmissões deverá iniciar
em breve.

INTERATIVIDADE
Conﬁra no ﬁnal das matérias dispostas na página do
Sismuc, o player de áudio para podcasts das matérias. Se preferir acessar o arquivo das notícias em
áudio, acesse pelo link Multimídia > Áudios.
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CAMPANHA DE LUTAS 2003

MOBILIZAÇÃO

Personagem Servelino, o
servidor, é o principal garoto
propaganda da campanha

Mudanças no modelo
de gestão no alvo
dos servidores
Por Guilherme Carvalho

A campanha de lutas promovida pelo
Sismuc este ano fugirá do convencional.
A proposta inclui personagens que fazem
alusão a histórias em quadrinho. O herói é
o já conhecido personagem de história em
quadrinho do Jornal do Sismuc, Servelino.
Ele aparecerá em diferentes materiais
nas próximas semanas, convidando os
servidores a participarem da luta contra
a “Gangue da Injustiça”. Os vilões representam quatro eixos principais a serem
combatidos pelos servidores municipais: o
arrocho salarial, o assédio moral, a meritocracia e as remunerações variáveis.
As atividades preveem duas frente de
ação. Uma que visa dialogar diretamente
com a população, mostrando a importância
do servidor.A frase“Toda cidade tem heróis,
Curitiba também tem os seus”, busca sensibilizar os usuários para se juntarem aos
trabalhadores da Prefeitura em defesa do
serviço público municipal. A outra frente
dialoga diretamente com os servidores, por
meio da frase “Todo herói tem desafios”. A
proposta convoca os servidores a se unirem
para mudar o modelo de gestão da administração municipal.

Marque na agenda

!

19/02
Ato público
da entrega das
pautas de
reivindicação
14 horas
em frente a PMC

“O principal objetivo é derrubar nossos
3 principais problemas hoje na Prefeitura
de Curitiba. Os nossos baixos salários,
a questão da política de remuneração
variável, que prejudica os servidores há
anos, e também a meritocracia. Hoje as diferenças nos planos de crescimento vertical
e horizontal trazem uma competitividade
entre os trabalhadores”, explica Alessandra
Oliveira, diretora do Sismuc.
Cartazes, panfletos, folders e camisetas
fazem parte dos materiais de divulgação.
Nos próximos dias diretores do sindicato
estarão percorrendo os locais de trabalho
distribuindo os materiais. A campanha
inicia efetivamente com um ato público
a ser realizado no dia 19 de fevereiro. As
pautas geral e específicas, aprovadas em
assembleias, serão entregues formalmente
ao prefeito Gustavo Fruet.A atividade inicia
14 horas, em frente à Prefeitura de Curitiba.

QUESTIONÁRIO DA CARREIRA

Prefeitura realiza enquete com servidores
Por Manoel Ramires

A Prefeitura de Curitiba deu seu
primeiro passo para a reformulação
da carreira dos servidores públicos.
Ela disponibiliza na página do RH
24 horas uma enquete onde pergunta
brevemente o que o servidor acha do
atual plano e sobre a política adotada
pelo PPQ (Programa de Produtividade
e Qualidade). A enquete está disponível do dia primeiro de fevereiro
até o dia 21 do mesmo mês.
Para o Sismuc, a iniciativa

contém algumas falhas que podem
ser corrigidas. “A Prefeitura teve uma
boa iniciativa ao criar a enquete. No
entanto, a consulta tem questões muito
dirigidas. Quando você responde que
não concorda com o PPQ, abre outra
pergunta pedindo que se enumere
o grau de importância e onde poderia melhorar. No entanto, o Sismuc
defende a incorporação do PPQ e
política salarial”, defende Marcela
Bomfim.
Já o superintende de Recursos
Humanos Christian Luiz da Silva expli-

cou que o objetivo da enquete é oferecer
um mapeamento estatístico para as
audiências públicas que serão realizadas em conjunto com os servidores e
sindicatos. Ele ainda explica porque a
enquete não está vinculada a matrícula
do servidor: “Não quisemos atrelar à
matrícula para não inibir a participação
do servidor. Adicionando a matrícula,
talvez ele não tivesse estímulo a participar do processo temendo qualquer
identificação. Por isso, pedimos que o
servidor responda uma única vez e de
forma completa”, incentiva.

DIREITO

O assessor jurídico do Sismuc traz informações sobre ações e direitos dos servidores. Conﬁra em www.sismuc.org.br.
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É SEU DIREITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo de Receitas e Despesas
de Setembro a Novembro de 2012
Resultado do Período

60.563,01

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

441.096,18

Mensalidades Recebidas
Arrecadações

441.078,18
18,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

424.426,60

Despesas com Pessoal

125.594,53

Salários e Ordenados
Estágio
13º
Férias
FGTS
INSS
Vale Refeição
Vale Transporte
Plano de Saúde
Imposto Sindical
Representação Sindical
Utilidades e Serviços
Associação de Classe ( Cut - Dieese )
Assinaturas - ADM
Energia Elétrica
Correios e Malotes
Seguros
Condomínio
Telefone e Telegramas
Serviços de Terceiros ( Assessorias )

31.240,80
2.890,40
3.760,08
10.785,54
3.819,05
16.074,72
5.755,35
1.731,60
8.336,32
216,00
40.984,67
136.474,73
27.530,64
268,50
1.210,17
21.613,34
124,88
2.485,72
11.045,60
72.195,88

Despesas Gerais

162.357,34

Manutenção Conservação e Limpeza
Combustíveis e Lubriﬁcantes
Copa e Cozinha
Despesas com Condução
Despesas com Estacionamento
Despesas com Informática
Despesas Judiciais
Despesas com Xerox
Despesas com Cartório
Divulgações
Donativos e Doações
Empréstimo APPAD
Lanches e Refeições
Manutenção de Veículos
Licenciamento
Ressarcimento
Material de Escritório
Pagamento Empréstimo
URPS
Formação
Solidariedade
Eventos
Campanha de Lutas
Processo Eleitoral
Organização Social
Organização de Base

2.545,83
2.430,08
472,57
4.017,22
1.493,00
3.033,80
18.545,90
1.696,70
219,66
7.670,00
1.150,00
5.000,00
2.404,47
549,00
318,60
95,12
3.061,62
25.100,00
4.791,19
22.672,22
3.253,07
24.153,15
5.622,80
1.190,00
1.789,08
19.082,26

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas Financeiras
Tarifas/Taxas
Receitas Financeiras
Juros Recebidos ou Auferidos
Empréstimo

29.680,49
379,48
379,48
30.059,97
5.059,97
25.000,00

IMPOSTOS E TAXAS

9.175,72

PIS
Coﬁns
CSLL
IRRF

954,53
2.202,29
734,09
5.284,81

RECUPERAÇÕES

23.388,66

Reembolso
Devolução Empréstimo
PIS
Coﬁns
CSLL
IRRF

7.612,94
6.600,00
954,53
2.202,29
734,09
5.284,81

Saldo Disponível em 30 de Novembro de 2012
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento
Conta URPS

180.146,67
7.098,54
10.121,98
106.546,82
56.379,33

Resumo de Setembro a Novembro de 2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

441.096,18

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

29.680,49

RECUPERAÇÕES

23.388,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

424.426,60
125.594,53
136.474,73
162.357,34

IMPOSTOS E TAXAS

9.175,72

Resultado de Setembro a Novembro de 2012

60.563,01

Reforma previdenciária,
carreira e aposentaria no
funcionalismo público
Por Manoel Ramires

As realidades dos planos de carreiras no serviço
público municipal e em outros segmentos do funcionalismo público têm demonstrado estagnação e falta
de estímulo na carreira. A saída, segundo sindicatos,
seria um novo plano. Só que a discordância entre
sindicalistas e gestores e a falta de conhecimento
técnico acabam impedindo a construção de Plano de
Carreira benéfico para todos. De olho neste problema,
o advogado e consultor em Previdência e planos de
carreiras de servidores públicos, Ludimar Rafanhim, traz um histórico das leis, emendas, cálculos e
princípios que determinam quando e com quanto o
servidor pode se aposentar, quais expectativas pode
nutrir ao longo do exercício e uma alternativa para
o atual modelo de PCCV.
Ele explica que os planos de carreiras são concebidos como
via dupla: a valorização
profissional do servidor
e servir como instrumento de gestão “para
bem prestar o serviço
público e manter o servidor constantemente
motivado, uma vez que
sempre poderá pleitear
um melhor posicionamento na tabela de vencimentos com conseqüente
melhor remuneração”.
São esses princípios descritos em lei
que determinam (ou não), nos planos, os critérios
para a paridade, a integralidade de vencimentos na
aposentadoria e o tempo necessário de contribuição.
Assim ocorre para os segmentos com dois específicos
regimentos para a educação e saúde. Na educação,
os planos têm como referência a Lei de Diretrizes
Básicas (1996), com o objetivo de promover o “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim”.
Já na saúde, com a lei 8142/1990, tentou se atrelar o
repasse de verbas federais a confecção de um plano
de carreira. No entanto, segundo Ludimar Rafanhim,
esses planos acabaram sendo clones dos tradicionais:
“organizaram (governo) planos de carreiras para
seus servidores, com estrutura muito parecida nos
diferentes entes públicos”.

Muda a lei
Até 2003, antes das Emendas Constitucionais 20 e
41, o servidor podia olhar para o contracheque com
boas perspectivas, pois seu salário final era mantido
na aposentadoria. Depois disso, a partir de 1 de janeiro
de 2004 a aposentadoria passou a adotar a média
aritmética de 80% dos melhores salários por tempo
de serviço, o que muitas vezes leva o servidor a ter
perdas na aposentadoria.“Mesmo o servidor estando
no final da carreira, pode se aposentar com valor bem
inferior, pois a ele se aplicará a média aritmética
e não a última remuneração”. Para Ludimar, esse
modelo de cálculo “leva os servidores a retardarem
ao máximo a aposentadoria para melhorar a média
e ter um provento melhor, portanto, forma-se uma
geração de servidores que está sendo induzida a se
aposentar compulsoriamente aos 70 anos
de idade”.
Tempo de contribuição
Ou seja, os novos critérios adotados com as
Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003
tinham objetivo de ser
um novo instrumento
de gestão previdenciária que acabou não
valorizando o trabalhador, nem qualificando o
serviço público. A saída
proposta pelo advogado é
inverter a lógica dos planos de
carreira e oferecer mecanismos de
mobilidade na carreira. No primeiro caso, os planos
de carreira devem proporcionar salários elevados a
partir de 20% (6 a 7 anos) de exercício. Assim, o servidor poderá contribuir mais para a previdência nos
80% restantes de atividade pública. “Os servidores
públicos precisam ter crescimentos mais freqüentes,
mesmo que menores, pois precisam continuar sendo
estimulados (a) prestar serviço de melhor qualidade”.
E esse estímulo ocorre com o incentivo à formação
continuada e a multifuncionalidade no trabalho,
“aproveitamento do tempo de serviço e novos conhecimentos e habilidades para crescer na carreira,
mas com plena consciência de que os impactos
nos benefícios previdenciários serão menores, pois
no primeiro período já se atingiu um bom patamar
médio para o valor do provento”.

SINDICALISMO
COM O PÉ DIREITO

Encontre documentos e leis na página
do Sismuc com facilidade.
www.sismuc.org.br/documentos.asp
www.sismuc.org.br/legislacao.asp.

Conciliação de greve, remunerações
variáveis, salários baixos e política de
mérito foram tema da conversa.
Canal de diálogo está aberto
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DIREITO SINDICAL

Sismuc tem primeira
reunião com Fruet
Foto: Manoel Ramires

Sinditest trava
batalha com
UFPR em
defesa de
liberações
Guilherme Carvalho, com informações de Pedro Carrano

Sindicato espera diálogo permanente com novo prefeito.

Por Manoel Ramires
“Quero receber (a pauta) o quanto
antes. A gente não resolve tudo de uma
vez, mas vamos, através de metas, ver o
que é mais emergência e o que pode ser
resolvido pra frente”. Com essas palavras,
o prefeito de Curitiba Gustavo Fruet abriu
diálogo com o Sismuc. Na reunião realizada
no último dia 17, ele disse que um dos seus
primeiros objetivos é ter canal direto entre
sindicato e prefeitura e lembrou-se da pauta
dos servidores assinada – com ressalvas –
durante o período eleitoral.
Os principais pontos discutidos foram
a conciliação das greves que influenciam
diretamente na vida funcional dos servidores (veja matéria), a política de salários
baixos e gratificações e as gratificações: “O
sindicato questiona o crescimento vertical
por ser um modelo que cria a competitividade desenfreada e defende o crescimento
automático. Essa é uma das nossas pautas”,
destacou Alessandra Oliveira, diretora do
Sismuc e secretária de relações políticas
sindicais da CUT.

No dia 19 de fevereiro, às 16 horas, a
pauta geral e específica será entregue ao
prefeito. Fruet mostrou disponibilidade
para que a pauta seja antes da data-base
em março e que o diálogo é o melhor
caminho. Neste ponto, Marcela Bomfim,
coordenadora de comunicação, solicitou
a antecipação dos debates da data-base:
“Queremos já antecipar o debate de março
através de grupos de estudo e mesas de
negociação. Nós queremos estudar caminhos para acabar com o PPQ (Programa
de Produtividade e Qualidade) e fazer as
incorporações”.
Também presente na discussão, a
solução para os efeitos das greves foi o
tema mais prolongado. O advogado do
Sismuc Ludimar Rafanhim defendeu que
é necessário unificar os entendimentos
sobre as greves. Nós pedimos audiência de
conciliação, mas a gestão Ducci se negou a
comparecer”, recorda Ludimar, que informou já terem ocorrido acordos políticos
sobre greves em 1989 e 1990.
Já o secretário de governo, Ricardo Mac
Donald, disse que é necessário estudar qual
é a melhor via.

Foto: Acervo UFPR

Movida por uma determinação do Ministério Público
Federal, a Universidade Federal do Paraná cassou as liberações
dos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação
do Terceiro Grau Público de Curitiba e Região (Sinditest-PR).
Carla Cobalchini, que integra a direção do sindicato, afirmou que a ação da Reitoria é uma retaliação devido ao trabalho
do Sinditest-PR, que organizou greves pelos direitos dos servidores e conseguiu evitar a privatização do Hospital de Clínicas
(HC). Ela destaca que o sindicato também realizou denúncias
de assédio moral e outras práticas irregulares contra servidores.
A diretora confirma que seis servidores foram liberados para as
práticas sindicais, e que não existem irregularidades perante
a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), que afirma o direito dos servidores serem respeitados
pelos órgãos públicos e no seu direito à representatividade
da categoria. “O que a direção do Sinditest fez foi repetir uma
prática de 20 anos. Há uma perseguição contra a atual gestão
do sindicato, nas gestões anteriores não houve investigação.
O reitor Zaki Akel Sobrinho está há quatro anos à frente da
Reitoria e já houveram liberações anteriores. Nós notificamos a
UFPR, e tudo foi oficializado e registrado”, protesta a diretora.
O Sinditest-PR representa 10 mil servidores, sendo 6
mil sindicalizados. “A Reitoria não esperou a conclusão dos
processos para cassar a liberação sindical. Ainda não fomos
notificados pelo Ministério Público, mas se isso ocorrer vamos
encaminhar nossa defesa”,
afirma Carla.
A reitoria da UFPR
enfatiza que dialogou com a
atual diretoria do SinditestPR sobre as liberações em
várias ocasiões, esclareceu
os determinantes e limites
impostos pela lei e manifestou a inadequação da liberação conforme solicitada
pela diretoria. Por nota, a
instituição afirma que as liberações não foram efetivadas
porque o Sinditest não teria agido conforme a legislação federal.
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C ONVERSA NO G ABIENTE

Fale com funcionários e
diretores do Sismuc.
Ligue para 3322-2475.

Sindicato expõe as
desigualdades existentes no
serviço público municipal

Secretário de saúde garante
mudanças na gestão em
reunião com diretores

COTIDIANO
P ROBLEMA A SER C ORRIGIDO

Cursos não garantem
crescimento vertical
de servidores
Por Guilherme Carvalho

Por Guilherme Carvalho

Diretores do Sismuc foram recebidos
no último dia 24 pelo secretário municipal
de saúde Adriano Massuda. Este foi o primeiro encontro oficial entre as instituições
desde a mudança da gestão municipal, em
1º de janeiro. É também a primeira vez que
representantes do sindicato são recebidos
no gabinete da Secretaria. O caráter da
reunião estabeleceu um primeiro contato
e tratou rapidamente de diversos temas,
tendo o SUS como eixo principal.
Alessandra Oliveira, diretora do
Sismuc, questionou os contratos terceirizados e a forma como a saúde municipal vinha
sendo gerida pela gestão anterior. “Antes
não era democrático, era desleal. Esperamos manter este processo de diálogo”,
lembra. Dentre outros problemas apontados
pelos diretores estão as discrepâncias no
tratamento entre servidores de diferentes
carreiras e o assédio moral promovido por
chefias.
Massuda lembrou de seu passado
sindical e da experiência que obteve no
governo federal. Ele diz que respeita o sindicato e que pretende valorizar os servidores,
ao contrário do que vinha ocorrendo. Suas
primeiras agendas como secretário foram
visitas nos locais de trabalho. “Procuro

ver as condições de trabalho dos servidores.
Saúde não se faz sem trabalhadores”, diz.
“Tem que ter calma. Temos 20 dias de gestão.
Não dá pra resolver tudo o que ficou estancado
nos últimos anos. Temos 4 anos para fazer
as mudanças”, complementa.
Processo seletivo
Estão abertas as inscrições para servidores da saúde que queiram se candidatar
para cargos de gestores. O processo seletivo
aberto pela Secretaria de Saúde segue até o
dia 20 de fevereiro. Poderão cadastrar-se no
Banco de Potenciais Gestores os servidores
do quadro próprio da administração direta
de Curitiba e os servidores efetivos da União
ou Estado que tenham sido municipalizados.
Os critérios também restringem as vagas aos
servidores que pertencem aos cargos de nível
superior e aos que estão lotados e em efetivo
exercício na SMS. As informações estão disponíveis em www.saude.curitiba.pr.gov.br/
index.php/banco-de-gestores.
Um dos itens emergenciais tratados
relaciona-se com as escalas de trabalho em
cmum’s. O secretário tratou de tranquilizar
os dirigentes, dizendo que não fará mudanças
antes de conversar com os trabalhadores. A
negociação das reivindicações específicas
dos servidores da saúde serão realizadas em
outro momento. As conversas devem iniciar
em breve.

Modelo individualista
frustra servidores que
não conseguem subir
na carreira

Muitos servidores municipais que se
inscreveram para a seleção do crescimento vertical tiveram um final de ano
amargo. Eles comprovaram que a participação em cursos, inclusive de graduações,
não é nenhuma garantia para o aumento
de nível na carreira. Esta falha vem sendo
apontado pelos diretores do Sismuc com
um dos principais problemas da gestão
de pessoas na Prefeitura.
Marcela Bomfim, coordenadora de imprensa e comunicação do Sismuc, critica,
principalmente, a limitação de vagas.
“A lógica é falha, porque mesmo que o
servidor se esforce para avançar na carreira, ele não consegue crescer por conta
da concorrência”. Em sua avaliação, este
modelo tem gerado uma busca desenfreada dos servidores por qualificação, o
que significa sacrificar horas de descanso
e o orçamento familiar.
A agente administrativa Zuleide Farias,
servidora da Prefeitura há 22 anos, conta
que realizou mais de 850 horas em atividades de capacitação e mesmo assim ficou

de fora do crescimento. Ela não conseguiu
fazer o curso de graduação, que garantiu
o avanço para alguns de seus colegas,
porque não tinha dinheiro.“Não aguentei
quando soube o resultado. Estou fazendo
tratamento com psicólogo”, relata,“dá um
desânimo trabalhar nessa Prefeitura”.
Para poucos
A disputa por uma vaga para os cargos
de agente administrativo é a mais alta da
Prefeitura. São 2.854 servidores para 483
vagas de nível II e III, o que corresponde
a 17 servidores para cada vaga. Dos 4.485
educadores infantis dos centros municipais de ensino, apenas 731 conseguiram
ascender na carreira, o que representa a
disputa de 16,2 por vaga.
Para pontuar, os servidores devem realizar cursos de especialização, graduação,
mestrado, doutorado, participar em conselhos e comissões, e assistir a programas
de capacitação ou aperfeiçoamento. O
tempo no cargo e a pontuação no crescimento vertical também são considerados.
O resultado foi publicado no dia 27 de
dezembro, e o prazo de recursos, encerrou
16 dias antes.

COTIDIANO
R EUNIÃO DE C ONCILIAÇÃO

Mande suas dúvidas, críticas e sugestões
para os diretores do Sismuc.
Escreva para sismuc@sismuc.org.br.
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Secretária Meroujy Giacomassi Cavet diz querer resolver pendências com servidores

Avança possibilidade de acordo de
anistia por participação em greves
E M B USCA DE V ALORIZAÇÃO

Sismuc participará de
GT com Prefeitura sobre
hora-atividade, salário,
condições de trabalho dos
educadores. Profuncionário
também é discutido

Educadores terão Plano
de Carreira em 2013
Por Guilherme Carvalho

As punições a servidores que participaram de atividades sindicais em anos
anteriores foi o tema da reunião no último
dia 30 entre representantes do Sismuc e
da Secretaria de Recursos Humanos. O
sindicato defende a correção das carreiras
de servidores que sofreram impacto negativo por participar de greves e paralisações
realizadas nos últimos 5 anos. A questão é
mais uma das pendências herdadas pela
gestão de Gustavo Fruet do grupo anterior.
Mas, diferente do que ocorreu em 2012, a
nova secretária Meroujy Giacomassi Cavet
se mostrou disposta a resolver o problema.
A proposta do Sismuc é que todos os
descontos nos salários sejam devolvidos,
além de todos os reflexos sobre crescimentos, licenças-prêmios e férias. Em contrapartida, os servidores reporiam 50% dos dias
parados e o sindicato abriria mão de uma
multa determinada pelo Tribunal de Justiça
contra a Prefeitura, por descumprimento de
decisão. De todo modo, esta proposta deve
ser submetida aos servidores em assembleia
a ser realizada em breve.
Cavet disse que a questão será considerada. “Tem que trabalhar em cima do
impacto. Vamos tentar resolver”, garante.
(Ouça mais no player ao final da matéria)
Como funcionaria
Um dos problemas para a assinatura
do acordo é a dificuldade para identificar

os servidores que foram afetados. Dentre
os mais prejudicados estão guardas municipais, educadores e servidores da saúde (dentistas e excluídos). Assim, a identificação
partiria da própria categoria. O sindicato
disponibilizaria um requerimento na página
na internet para que cada um preenchesse
com as informações necessárias e protocolasse o pedido de revisão da sua situação.
O superintendente da Secretaria Christian
Luiz da Silva entende que a aprovação do
acordo depende agora de uma análise legal.
A questão havia sido tratada anteriormente com o atual secretario de planejamento e administração Fábio Scatolin,
em dezembro do ano passado. Na época
ele ainda era o coordenador do comitê de
transição da nova gestão. O prefeito Gustavo Fruet também tomou conhecimento
da situação em reunião com diretores do
sindicato realizada no último dia 17.
Má vontade da gestão anterior
O assessor jurídico do Sismuc Ludimar
Rafanhin lembrou também do trâmite
jurídico e das tentativas de conciliação na
justiça. “A decisão judicial do Ministério
Público disse que não poderia haver reflexos
nas carreiras, apenas o desconto dos dias
parados. O Tribunal de Justiça determinou
a devolução do dinheiro e o município
recorreu”, recorda. “Nas audiências para
conciliação na justiça, a Prefeitura desmarcou todas as tentativas. Eles adiaram a
negociação alegando motivos da eleição e
depois não quiseram mais negociar”.

Por Manoel Ramires

A direção teve primeira reunião com a
secretaria de educação Roberlayne Borges
Roballo em janeiro. A ocasião serviu para
debater melhorias nas condições de trabalho, jornada e salário dos educadores
e trabalhadores de escola. A Secretaria
de Educação informou que o Plano de
Carreira dos trabalhadores precisa ser
analisado imediatamente e convidou o
sindicato para participar do grupo de
trabalho. O prazo para elaboração do plano
deve ser de aproximadamente seis meses.
Segundo a secretária, o objetivo é
corrigir distorções salariais, o descumprimento da hora-atividade de 33%, a jornada
de trabalho e a formação do educador. “A
gente vai formar um grupo de trabalho em
fevereiro com a participação dos recursos
humanos, finanças, planejamento, educadores, universidade e sindicato. Um passo
é transformar o educador em professor
da educação infantil, além de capacitar
aquele sem graduação e fazer a equiparação salarial,” anunciou Roberlayne.
A direção do Sismuc informou que
já possui grupo de trabalho e que realizou
os seminários da educação em 2012, pretendendo levar essas colaborações ao GT.
Pelo menos seis pontos foram listados pelo
sindicato: a equiparação salarial, a garantia da hora-atividade de 33%, o estímulo
a capacitação profissional, a redução de
jornada e o pagamento do piso nacional

da educação.
Já a coordenadora geral Ana Paula
Cozzolino combateu as recentes avaliações no PPQ (Programa de Produtividade e
Qualidade):“A avaliação tem sido fechada
e sem o conhecimento do educador, que
só nota depois que houve desconto no
contracheque. Como você melhora um
ponto sem saber no quê deve melhorar?”,
questiona. A nova gestão afirmou que irá
verificar os problemas apontados pelo
sindicato.
Funcionários de Escola terão capacitação
A administração municipal se
comprometeu a dar uma resposta, mas
adiantou que é viável o convênio. Segundo
Marcos Schiefler, superintendente executivo de educação e professor da UTFPR,
há recursos federais para isso: “Não vejo
problema nenhum de que o programa
seja feito em âmbito do município. Tem
recursos do Governo Federal e eu sou
totalmente favorável”, concluiu.

INTERATIVIDADE
Conﬁra a entrevista
com a secretária
Roberlayne na
página do Sismuc.
Acesse pelo link
Multimídia > Áudios.

Acompanhe
asonotí
cias do Sismuc
Acompanhe
Sismuc
pela
em nossa
nasrádioweb,
redes sociais:
página
na internet:
facebook.com/sismucsindicato
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp
e @sismuc
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Personagem
Gestão
Ducci Servelino,
suspendeuo
servidor, éem
o principal
reembolso
maio de garoto
2012.
propaganda
campanha
Cabe a nova da
gestão
pagar
dívida com os servidores

Mudanças
no
modelo
Prefeitura não
de gestão no alvo
reembolsa
ICS
e
dos servidores

IPMC agora quer
cobrar aluguel

Por Guilherme Carvalho

A campanha de lutas promovida pelo
Sismuc este ano fugirá do convencional.
A proposta inclui personagens que fazem
alusão a histórias em quadrinho. O herói é
o já conhecido personagem de história em
quadrinho do Jornal do Sismuc, Servelino.
Ele aparecerá em diferentes materiais
nas próximas semanas, convidando os
servidores a participarem da luta contra
a “Gangue da Injustiça”. Os vilões representam quatro eixos principais a serem
combatidos pelos servidores municipais: o
arrocho salarial, o assédio moral, a meritocracia e as remunerações variáveis.
As atividades preveem duas frente de
ação. Uma que visa dialogar diretamente
com a população, mostrando a importância
do servidor.A frase“Toda cidade tem heróis,
Curitiba também tem os seus”, busca sensibilizar os usuários para se juntarem aos
trabalhadores da Prefeitura em defesa do
serviço público municipal. A outra frente
dialoga diretamente com os servidores, por
meio da frase “Todo herói tem desafios”. A
proposta convoca os servidores a se unirem
para mudar o modelo de gestão da adminPor Manoel Ramires
istração municipal.
Se de um lado a Prefeitura deve dinheiro ao Instituto Curitiba de Saúde, de
outro, ela quer retirar recursos financeiros
através do IPMC (Instituto de Previdência
do Município de Curitiba). E o resultado
dessa conta pode ser ruim para o servidor
se ele não cobrar mais transparência dos
gestores, segundo o Sismuc.
O Jornal do Sismuc obteve com
Ato
público
exclusividade
o contrato número 20867
dasde Curitiba e o ICS
emda
queentrega
a Prefeitura
celebram
pautasacordo
de para que o município
faça
o
reembolso
de verbas referente à Lei
reivindicação
8786/1995. Ela garante que determinados medicamentos sejam custeados pela
14 horas Segundo o texto, assinado
administração.
frente
a PMC
emem
10 de
dezembro
de 2012, a dívida já

Marque na agenda

“O principal objetivo é derrubar nossos
3 principais problemas hoje na Prefeitura
de Curitiba. Os nossos baixos salários,
a questão da política de remuneração
variável, que prejudica os servidores há
anos, e também a meritocracia. Hoje as diferenças nos planos de crescimento vertical
e horizontal trazem uma competitividade
entre os trabalhadores”, explica Alessandra
Oliveira, diretora do Sismuc.
Cartazes, panfletos, folders e camisetas
fazem parte dos materiais de divulgação.
Nos próximos dias diretores do sindicato
estarão percorrendo os locais de trabalho
distribuindo os materiais. A campanha
inicia efetivamente com um ato público
a ser realizado no dia 19 de fevereiro. As
pautas geral e específicas, aprovadas em
assembleias, serão entregues formalmente
ao prefeito Gustavo Fruet.A atividade inicia
14 horas, em frente à Prefeitura de Curitiba.

!
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UESTIONÁRIO
DA foi
ARREIRA
soma R$ 6,8 milhões,
pois o repasse
interrompido pelo governo Luciano Ducci
em maio de 2012. O Conselho de Administração do ICS só soube do ‘calote’ na última
reunião do ano passado. Agora, o Conselho
cobra mais transparência
da nova gestão:“O
Por Manoel Ramires
conselho vai cobrar informações da situação
financeira e que A
medidas
serão
tomadasdeu seu
Prefeitura
de Curitiba
pelo atual governo
para
que
sejam
pagos
primeiro passo para a reformulação
os repasses da
atrasados”,
defende
Marcos
carreira dos
servidores
públicos.
Armando Pereira,
representante
dos
sin- do RH
Ela disponibiliza na página
dicatos no Conselho.
O contrato
fala
24 horas uma
enquetenão
onde
pergunta
em juros pelobrevemente
atraso.
o que o servidor acha do
Além de
nãoplano
mostrar
as acontas
deadotada
atual
e sobre
política
forma clara,pelo
a ex-administração
ICS
PPQ (Programa dedo
Produtividade
também é criticada
por
falta
de
transpare Qualidade). A enquete está disência na gestão.
Segundo
a
ponível
do diainformações,
primeiro de fevereiro
ex-presidenteaté
dooICS,
Luiza
Schneider,
diaAna
21 do
mesmo
mês.
não estava encaminhando
ao
Conselho
Para o Sismuc,
a iniciativa

CASO BNY

Novo presidente do
IPMC quer resgate
integral do dinheiro
Por Guilherme Carvalho

O novo presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores do
Município de Curitiba (IPMC),
Wilson Luiz Pires Movka, tem um
assunto espinhoso para tratar em
sua gestão. Herdeiro de um rombo
financeiro na entidade, por conta de
más aplicações, ele assume o cargo
tendo como principal tarefa resgatar
um recurso mal aplicado durante a
gestão de Beto Richa. Trata-se dos
R$ 21,5 milhões investidos no Banco
de Nova York (BNY) e que podem
gerar um prejuízo na ordem de R$
4 milhões ao fundo dos servidores.
Por telefone, Movka explicou
que o inquérito da Polícia Federal
(PF), aberto no ano passado, continua em andamento e garante que
todas as informações sobre o caso
estarão disponíveis na próxima
reunião do conselho de administração do IPMC. Ao contrário da gestão
anterior, ele pretende questionar o
valor do “penalty” que o banco quer

Administrativo os contratos e convênios com hospitais terceirizados.
Para o Sismuc, os servidores
devem defender seu patrimônio fiscalizando a nova gestão:“Isso demonstra que
o ICS está
sem dinheiro
como
contém
algumas
falhas
que podem
das
e que
cabe
serresultado
corrigidas.
“Amás-gestões
Prefeitura teve
uma
aos
servidores
cobrar
dessa
nova
boa iniciativa ao criar a enquete. No
gestãoa consulta
mais transparência
nos
recurentanto,
tem questões
muito
sos. Conforme
próprios
servidores
dirigidas.
Quandoosvocê
responde
que
votaram
em
dois
congressos,
a saída
não concorda com o PPQ, abre outra
para o ICS
é a entrada
de mais
recurpergunta
pedindo
que se
enumere
sos.
Medidas
isoladas
em
contrário
o grau de importância e onde podecontra
a saúde
de todos”,
alerta
ria depõe
melhorar.
No
entanto,
o Sismuc
Marcela
Bomfim, coordenadora
defende
a incorporação
do PPQ ede
Comunicação.
O
sindicato
já enviou
política salarial”, defende Marcela
ofício
pedindo
uma
audiência
com o
Bomfim.
prefeito
e com a presidência
do ICS
Já o superintende
de Recursos
para
tratar
do
assunto.
Humanos Christian Luiz da Silva expli-

impor pela devolução do dinheiro
antes de dezembro de 2015. “Queremos antecipar este resgate sem que
seja aplicada nenhuma penalidade ao
IPMC”, aponta. A questão, segundo
ele, está sendo acompanhada pela
assessoria jurídica do instituto.
História
Há poucos dias do fim do mandato,Walkiria de Pauli, ex-presidente
do instituto, foi chamada pela PF
para prestar esclarecimentos sobre o
investimento realizado na gestão de
Valmor Trentini.A investigação da PF
foi movida por uma denúncia apresentada pelo Sismuc em setembro do
ano passado ao Ministério Público.
De acordo com informações obtidas
pelo Sismuc, o BNY, banco onde foi
aplicado o dinheiro do IPMC, não
teria liquidez para fazer a devolutiva
do dinheiro aplicado.
O caso iniciou em 2009 quando o
IPMC aplicou recursos em um fundo
gerenciado pela empresa na bolsa
de valores de Nova York. As perdas
financeiras já chegam a cerca de R$
2,5 milhões.

IPMC quer cobrar aluguel de
prédio
O ICS não paga aluguel pela utilização do atual prédio na Rua Marechal
Floriano. Não pagava. A atual gestão
quer
mensalmente
128 mil,
cou
quecobrar
o objetivo
da enquete R$
é oferecer
oumapeamento
R$ 1,5 milhõesestatístico
por ano, para
um
paraque
as o
prédio
não
seja
desocupado.
Os
valores
audiências públicas que serão realizapropostos
estão,com
segundo
o IPMC, ede
das
em conjunto
os servidores
acordo
com
os
praticados
pelo
mercado.
sindicatos. Ele ainda explica porque
a
No
entanto,
a
nova
gestão
do
ICS,
tenta
enquete não está vinculada a matrícula
o valor
aluguelatrelar
para não
doreduzir
servidor:
“Não do
quisemos
à
onerar
ainda
mais
o
Instituto.
matrícula para não inibir a participação

Prefeitura realiza enquete com servidores

do servidor. Adicionando a matrícula,
talvez ele não tivesse estímulo a participar do processo temendo qualquer
identificação. Por isso, pedimos que o
servidor responda uma única vez e de
forma completa”, incentiva.

ENTREVISTA
EM BUSCA DE ENTENDIMENTO

Acompanhe as notícias na página do
Sismuc e ﬁque bem informado:
www.sismuc.org.br.
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A ONU (Organizações das Nações Unidas) reconheceu o Estado Palestino
em 2012. A decisão é importante para a mediação do conﬂito e para
coibir violações dos direitos humanos. No entanto, a soberania do povo
palestino parece ainda estar longe de ser conquistada. Um dos fatores
é o apoio dos EUA e de lideranças conservadoras à postura de Israel. É
essa relação política, econômica e cultural que o historiador André Gattaz
(www.gattaz.pro.br) aborda em entrevista exclusiva ao Jornal do Sismuc.

"ONU tem que
interceder pela
Palestina"
ditória para os próprios interesses do país.
Não vejo como, no ponto de vista da política
realista (do dia a dia), isso seja producente
Jornal do Sismuc: O que é a Palestina e
para os EUA porque a antipatia que eles
seu povo?
conseguem no mundo árabe e mulçumano
André Gattaz: É uma nação que tem uma
é muito maior do que os benefícios decorhistória milenar, que se identifica como
rentes no apoio a Israel. A manutenção do
um povo há centenas de anos, que é muito
Estado de Israel como aliado americano
orgulhoso de sua identidade, porém, que
ainda não conseguiu se constituir enquanto pode ser interessante, mas ficar nesta situação de conflito permanEstado Nacional.
ente com a Palestina não
(EUA)
a
antipatia
que
eles
é interessante.
JS: Os EUA são contrários a um Estado Pal- conseguem no mundo
estino e a favor de Israel? árabe e mulçumano é JS: Já no Brasil, que
setores você identifica
Por que isso ocorre?
muito maior do que os
favoráveis a causa palAG: Eles não são totalbenefícios
decorrentes
estina e quais estão do
mente contrários aos
lado de Israel?
no apoio a Israel
palestinos. Ocorre que
AG: No Brasil, os judeus
eles (americanos) são a
pró-sionistas têm basfavor de Israel porque
tante força na imprensa. Muitas vezes, as
existe uma forte presença da comunidade
pessoas que até têm identificação com a
judaica no país. Muito forte economicamente, no aspecto de controle da mídia, causa palestina se sentem constrangidas
de mostrar isso porque vão ser chamadas
do cinema, e essa comunidade deixa os
de anti-semitas. Mas é preciso deixar bem
governos americanos ‘na mão’. Nenhum
claro: criticar o Estado de Israel não sigpresidente americano consegue se eleger
nifica ter algum tipo de preconceito contra
sem o apoio da comunidade judaica como
judeus. É um posicionamento político. Tem
prometer apoio irrestrito a Israel. Desde
grandes setores que são favoráveis (aos pal1967 eles dão apoio pleno e enquanto isso
estinos), mas acabam não se mobilizando
não mudar eu acho que a situação na Palpor uma falta de estímulo e pela imagem
estina não muda.
de que não gosta dos judeus. Mas eu acho
que os brasileiros são mais simpáticos aos
JS: O apoio norte-americano atende mais
palestinos.
interesse interno do que na política internacional?
JS: Os favoráveis a Israel no Brasil também
AG: Eu acho que é uma posição contraPor Manoel Ramires

controlam a mídia?
AG: É isso que eu estou dizendo. Há uma
grande força no Brasil. Tanto que a gente
lê na imprensa que Israel tem o direito
de se defender, quando, na verdade, são
os palestinos que têm que se defender da
agressão israelense.

lutam com fuzis russos e alguns foguetes que
não são mísseis. A desproporção mostra a
diferença entre um Estado estabelecido com
um dos maiores exércitos do mundo contra
uma população abandonada à própria sorte.

JS: É exagerado dizer que os judeus são
vítimas do nazismo e algozes
dos palestinos?
O fato de ser
AG: Não é exagero. Isso ocorre.
Agora,
o fato de eles serem
vítima em uma
vítimas do nazismo dá a eles
guerra não dá
uma carta branca para agir
direito de
contra os palestinos. Isso não
vitimizar os
pode ser assim. O fato de ser
vítima em uma guerra não dá
demais.
direito de vitimizar os demais.

JS: E quais são as características das forças palestinas? O
papel do Hamas é o ideal para
a solução do conflito?
AG: É difícil entrar em detalhes, pois as informações
chegam muito distorcidas. O
Hamas atualmente já reconhece o Estado de Israel de
acordo com as fronteiras de
1949. Não prega mais a destruição de Israel
como em outros momentos. O Hamas foi
eleito pelo povo, mas foram vítimas de
Golpe de Estado dado pelo Fatah com apoio
americano e israelense. Isso interessa Israel,
pois argumenta que o primeiro-ministro não
representa todos os palestinos, logo não dá
pra negociar com eles.
JS: Qual é a proporção de mortos de cada
lado do confronto?
AG: Na última invasão a Gaza, em 2008 e
2009, foram mortos 13 israelenses e 1,4 mil
palestinos. Em outros momentos os palestinos conseguiam resistir mais. Isso demonstra um desequilíbrio (no combate). Israel
utiliza Caça F16, bombas de fragmentação
e de fósforo enquanto que os palestinos

JS: Como se dá a solução do conflito?
AG: Só creio na solução do conflito através
de uma intervenção da ONU. Se ela fizesse
Israel respeitar as deliberações da Organização. Lá dentro, o conflito não tem solução
justamente por causa desse desequilíbrio
entre um poder dotado de dinheiro e armamento contra o poder que não tem essa força.

INTERATIVIDADE
Conﬁra a entrevista completa em
áudio na página
do Sismuc. Acesse
pelo link Multimídia > Áudios.
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ASSIM NÃO DÁ

Por Guilherme Carvalho

tem disponível vários tipos de linguagem
para se comunicar. Então é necessário que
o sindicato também ofereça essa possibilidade de comunicação”, diz.
Os novos recursos têm como meta
principal a divulgação das atividades do
sindicato e informações úteis aos servidores. Todo o conteúdo estará disponível
por meio da página do sindicato na internet e poderá ser acessado a qualquer dia e
horário. Reestruturações estão sendo realizadas no sítio para acomodar as novidades.
O início das transmissões deverá iniciar
em breve.

Servidores da saúde
querem ações preventivas
contra agressões

Com o objetivo de aprofundar sua estratégia de comunicação sindical, a diretoria do
Sismuc aposta em novas ferramentas para
este ano. Em algumas semanas o sindicato
pretende inaugurar dois novos canais de
comunicação para a categoria. A Rádio
Sismuc, que será transmitida via internet,
diariamente, e a TV Sismuc, que passará
a transmitir o programa Pauta Sindical,
semanalmente, entre outros conteúdos.
A coordenadora de imprensa e
comunicação do Sismuc explica que os
investimentos visam aumentar o acesso
de servidores ao sindicato. “Hoje a gente

INTERATIVIDADE
Conﬁra no ﬁnal das matérias dispostas na página do
Sismuc, o player de áudio para podcasts das matérias. Se preferir acessar o arquivo das notícias em
áudio, acesse pelo link Multimídia > Áudios.
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Jornal Brasil de Fato completa
10 anos e anuncia inovações
Lançado em um ato político-cultural durante o III Fórum Social
Mundial, em Porto Alegre (RS), o jornal Brasil de Fato completou 10
anos em 25 de janeiro de 2013. O lançamento contou com a presença
de milhares de militantes sociais, lideranças políticas e intelectuais
de todo o mundo. Nesse período, ele se consolidou como o maior e
mais importante jornal de esquerda do Brasil. Sua qualidade editorial
e consistência jornalística são reconhecidas no país e no exterior.
Para o jornalista Nilton Viana, editor responsável, a maior ousadia
do Brasil de Fato foi “sobreviver durante dez anos de forma ininterrupta”. Em entrevista à Radioagência Notícias Do Planalto, que
passará a se chamar Radioagência Brasil de Fato, ele fala dos desafios
que são colocados para os veículos de comunicação populares. Entre
outras novidades, Viana anuncia o lançamento de edições regionais
que serão distribuídas de forma gratuita em terminais de ônibus e
estações de trem e metrô de diversas capitais. (MR)

Faça como outros 11 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalise-se!
Clique no banner na página do Sismuc:
www.sismuc.org.br.

SOBERANIA EM QUESTÃO
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Sindicatos e movimentos sociais
condenam agressões ao povo
palestino e defendem a soberania
desse povo na Faixa de Gaza

Palestina foi
tema de debate
em Curitiba
Foto: Manoel Ramires

Índios vencem briga contra
governador e prefeito do RJ
O governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes decidiram (28)
recuar da decisão de derrubar o antigo Museu do Índio, prevista pelo
plano de reforma do estádio do Maracanã e seu entorno para a Copa
do Mundo de 2014. Os governantes garantiram tombar e restaurar o
prédio assim que for desocupado pelos cerca de 80 índios de diversas
etnias que vivem ali, que compõem a chamada Aldeia Maracanã.
A decisão saiu três dias depois de a ministra da Cultura, Marta
Suplicy, manifestou apoio à preservação do prédio do Museu do Índio
e recomendado seu tombamento ao Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan). Além disso, uma liminar concedida pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em favor da Defensoria Pública
Estadual e expedida no último dia 26 impede a demolição do prédio e
estipula uma multa de R$ 60 milhões diários à prefeitura em caso de
descumprimento da decisão. (MR com informações do Brasil Atual)

Dilma Rousseff reduz energia
e descarta racionamento
A presidenta Dilma Rousseff anunciou no final de janeiro redução
de 18% na tarifa de energia para os consumidores residenciais. Para
o comércio e a indústria, a diminuição será de até 32%. A decisão do
Governo Federal é um marco na história do Brasil e busca aumentar a
produção no país: “Esse movimento simultâneo nos deixa em situação privilegiada no mundo. Isso significa que o Brasil vai ter energia
cada vez melhor e mais barata, significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum
risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no
curto, no médio ou no longo prazo”, afirmou Dilma.
No Paraná, o governador Beto Richa aderiu à redução na última hora.
(MR com informações do Blog do Planalto)

Representantes de sindicatos do Paraná declaram apoio à soberania da Palestina.
Por Manoel Ramires

Curitiba foi palco de debate sobre o futuro
da Palestina, realizado no dia 25 de janeiro, na
sede da Comunidade Muçulmana. Embora a
ONU (Organização das Nações Unidas) tenha
reconhecido no final de 2012 o Estado Palestino, a soberania de seu povo na Faixa de Gaza
ainda está longe de ser conquistada. Por isso,
sindicatos e movimentos sociais discutiram a
relação com Israel, o uso da força dos dois lados
e a manipulação das informações por parte da
mídia. Uma das propostas é aumentar o apoio
para que o conflito venha a terminar e que os
palestinos enfim tenham sua terra própria.
O sheik Mohamad Sadek Ebrahimi agradeceu a solidariedade dos brasileiros e disse
que o empenho das autoridades internacionais
não tem sido suficiente:“A causa dos tribunais
(internacionais) a mais de 60 anos não surte
efeito. Por isso, o sucesso da causa palestina
depende de todos nós”, solicitou.

Ciente de que os brasileiros precisam
de outro olhar com relação ao conflito, o
vice-presidente da CUT-Paraná, Márcio Killer,
defendeu que os sindicatos devem divulgar
mais em seus veículos o assunto:“É necessário
debater o Estado Palestino e buscar avanços
como o reconhecimento da ONU. A CUT se
propõe a divulgar a causa”, completa.
Para André Gattaz, palestrante da noite,
um dos pontos mais importantes para equilibrar o debate é as pessoas saberem que a
proporção de mortos no conflito é desigual:
“Em 2008/2009 foram 1,4 mil palestinos
mortos contra treze israelenses”. Além disso,
é entender que os palestinos merecem ter um
solo pra viver: “É um povo milenar, porém, que
ainda não conseguiu se constituir enquanto
Estado e é por isso que eles lutam”.
Confira mais em entrevista exclusiva
realizada pelo jornalismo do Sismuc com
Gattaz na página 9.

Acompanhe o programa Pauta Sindical,
na TV Sismuc, toda quarta, no endereço
www.sismuc.org.br.
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CALENDÁRIO

04

fevereiro

Tirando eles pra dançar!

Entrega das pautas geral
e especificas de reivindicações
Horário: 14 horas
Local: Prefeitura

13

Coletivo dos guardas
municipais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

17

Assembleia extraodinária
sobre mudança de sede
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

26

Reunião
de Representantes
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc

28

Coletivo
dos Aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

fevereiro

fevereiro

fevereiro

fevereiro

Por Manoel Ramires

O que você faria, mulher, se fosse obrigada a
subir e descer colinas para carregar água enquanto
os homens ficam sentados conversando por causa da
seca? E se o resultado desse esforço levasse, muitas
vezes ao aborto? Você enfrentaria a situação, contrariando sua cultura, sua religião, seus desejos mesmo que
isso acarretasse em humilhação, abandono e possibilidade de ser derrota em sua causa? Essas perguntas
podem ser debatidas após assistir “A fonte das mulheres”, um filme sobre o islã, mas com enredo baseado
na peça grega “A guerra dos sexos, e que pode fazer os
homens ter arrepios em seus machismos. É uma ótima
oportunidade para questionar os valores ocidentais e
o crescimento das mulheres no
mercado de trabalho, ou, simplesmente, no trabalho cotidiano não
remunerado.

Os leitores
do Brasil

Sismuc
prepara
mudança
de sede
Nos próximos meses o Sindicato dos
Servidores Municipais de Curitiba estará se
mudando. O Sismuc sairá da Rua Monsenhor
Celso e se instalará na Rua Lourenço Pinto, 118
(em frente ao ponto final da linha Pinheirinho,
no Centro). O objetivo é proporcionar um local
mais espaçoso e confortável para a organização
dos trabalhadores, atendimento jurídico, entre
outras atividades.
Durante a assembleia que deliberou pela
mudança de sede (17 de dezembro), foi explicado que a atual sede não comporta mais o

Ficha técnica:
Diretor: Radu Mihaileanu
Duração: 135 min.
Ano: 2011
País: Bélgica/ Itália/ França
Distribuidora: Paris Filmes
Estúdio: Europa Corp. / Elzévir Films / Indigo
Film
Classificação: 14 anos

RESENHA

DE CASA NOVA

Por Manoel Ramires

AGENDA

Por Guilherme Carvalho

crescimento do sindicato. Outro problema
encontrado é a acessibilidade das pessoas ao
prédio: “Na nova sede buscamos que as pessoas tenham acesso mais rápido ao sindicato,
sem a necessidade de ficar se registrando na
portaria do prédio.Além disso, a entrada e saída
de materiais de luta também será facilitada”,
justifica Edilson Melo, coordenador de finanças
do Sismuc.
Atualmente a nova sede passa por estudos de engenharia para realizar adaptações e
aumentar a acessibilidade. Com a mudança, a
atual sede será colocada para locação e a venda
para que haja a aquisição de um novo imóvel.

Neste livro, a doutora em antropologia Alessandra El Far, traz
à tona um debate que vem perseguindo os brasileiros desde os
tempos da colônia. Sua pergunta refere-se aos baixos índices de
leitores do país, um tema que lhe serve de ponto de partida para as
dificuldades culturais para
o desenvolvimento deste
hábito no país. Seu estudo,
no entanto, atém-se ao passado, por meio do qual é
possível compreender parte
desta dificuldade. Dentre
as hipóteses abordadas
pela autora estão questões
relacionadas à dificuldade
de acesso dos brasileiros às
obras.
Ficha bibliográfica:
EL FAR, Alessandra. O livro
e a leitura no Brasil. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

