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Por um novo
modelo de gestão
na PMC

Servidores têm a chance
de mudar os PCCV's.
É hora de mudar o rumo
das nossas vidas!
Prefeitura se mostra disposta a revisar os Planos de Cargos, Carreiras e
Vencimentos com a participaçãod os servidores. A medida é resultado de
uma luta histórica dos servidores contra o sistema meritocrático e a falta de
transparência nas avaliações de desempenho.

Mais na página 4

Decreto anistia
servidores
punidos
em greves e
paralisações

Mudanças em
chefias da
Prefeitura
devem ser
aprofundadas

A punição de servidores que
participaram de atividades sindicais como greves e paralisações é
uma novela que finalmente deve
viver seus últimos capítulos.

Um novo governo pede novos
secretários, direções e chefias em
todas as esferas de poder. É o que
vem ocorrendo em Curitiba nos
primeiros cinco meses do ano.

Página 6

Página 7

Aprovada incorporação do PPQ
Confira mais na página 5

2

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

ORGANIZAÇÃO

EDITORIAL

Nosso time a gente escala
O que é um sindicato? É um espaço de representação dos trabalhadores – sindicalizados ou
não – junto aos patrões e aos governos. Cabe ao sindicato buscar a melhoria das condições de vida,
salário e emprego e combater as injustiças. Sua ação visa a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Assim como os
governantes, que são eleitos por seus votantes e não votantes, um sindicato é a entidade legítima
para defender o interesse de todos, segundo a Constituição Federal.
No entanto, é esse direito que a Prefeitura de Curitiba, perigosamente, está desrespeitando
neste momento com a criação de dez grupos para a construção do plano de carreira, cuja composição
seria formada, no desejo da gestão, por três representantes da administração municipal, três representantes do sindicato e três representantes não sindicalizados. Sendo que a regra desse jogo não
foi combinada com os trabalhadores, mas imposta pela administração. Portanto, a regra não é clara.
O perigo dessa postura está justamente no desrespeito à liberdade e autonomia sindical. Aﬁnal
de contas, toda a representação de trabalhadores ocorre por um time escalado através de comissões
eleitas em assembleias amplamente divulgadas, na participação de debates coletivos com seus pares
para deﬁnir quais são os anseios e demandas da coletividade, entre outros. Ou seja, num jogo apenas
jogam dois times. Neste caso, o patronal versus os trabalhadores, cujos jogadores são escalados por
seus técnicos (de um lado o sindicato e de outro a Prefeitura).
De nossa parte, o Sismuc destaca que o nosso time é escalado através da participação coletiva.
Todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, participam das decisões que envolvem o grupo através
de assembleias, coletivos por segmento, reuniões regionalizadas e mobilizações. É isso que conﬁgura
a legitimidade da nossa equipe e força para negociar em nome de mais de 23 mil servidores, seja na
Campanha de Lutas ou em greves e paralisações nas áreas da Segurança, da Saúde, da Educação,
da Administração municipal e Legislativa, ao qual participam todos.
Por outro lado, se insistir em entrar em campo com um grupo de não sindicalizados para uma
mesa de negociação, a Prefeitura estará errando. Isso pode gera uma divisão entre os trabalhadores
que o Sismuc está engajado em não permitir. Será um retrocesso preocupante na democracia e no
respeito às entidades representativas, pois cria uma governabilidade (um campeonato) paralela.
Para exempliﬁcar, é como se o prefeito eleito Gustavo Fruet virasse reserva na negociação sobre a
tarifa de ônibus com o governo do estado e empresários. Se isso ocorresse, o prefeito denunciaria a
falta de legitimidade dessa partida. E é o que por hora fazemos. O Sismuc exige a reformulação das
regras do jogo e o respeito ao movimento sindical.
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FORMAÇÃO E CULTURA

Trabalhadores querem
dias melhores no Paraná
Foto: Gibran Mendes/CUT-PR

As inscrições estão abertas
para participação no grupo de
exibição e debate a partir do
cinema. O documentário “Muito
além do cidadão Kane”é o
segundo a ser exibido.

Série de filmes sobre
comunicação abre
Cine Clube do Sismuc
Por Guilherme Carvalho

Centenas de trabalhadores se reuniram no Largo da Ordem para lembrar o Dia dos Trabalhadores.

Por Gibran Mendes / CUT-PR

Milhares de trabalhadores e traba-lhadoras foram às ruas no 1º de maio
para lutar por melhores condições de vida
e de salário. As manifestações ocorreram
simultaneamente em diversas regiões
do Estado.
Na capital do Paraná mais de 200
pessoas representando 50 entidades,
instituições, sindicatos e grupos ligados
aos movimentos sociais, levantaram
bandeiras em comum. O fim das privatizações, as violências trazidas pela Copa
do Mundo no Brasil e a majoração da
tarifa do transporte coletivo foram os
eixos centrais dos trabalhadores.
“É um dia de luta para todos os
trabalhadores e trabalhadoras, inclusive
pela nossa sobrevivência. Em pleno século
XXI ainda ocorrem mortes de pessoas
que estão trabalhando, como ocorreu em
Carambeí em um frigorífico dias atrás.
Além disso, precisamos fortalecer cada

vez mais a unidade dos trabalhadores
e trabalhadoras do campo e da cidade,
que lutam sempre pelo mesmo objetivo:
melhores condições de vida e de trabalho”,
explica a presidenta da CUT-PR, Regina
Cruz. Ela esteve em Francisco Beltrão
com os trabalhadores e trabalhadoras da
Fetraf-Sul onde foi realizado um grande
ato reunindo 12 mil trabalhadores. Regina
também participou do 1º de maio em Ponta
Grossa, com as tradicionais atividades
do Sindicato dos Metalúrgicos. No local
também reuniram-se oito mil pessoas que
participaram das atividades.
Os eixos - Em todas as regiões os trabalhadores e trabalhadoras protestaram
contra as privatizações. “Não podemos
esquecer, que aqui no Paraná, estas privatizações estão ocorrendo de forma disfarçada, escamoteada, chamadas de Organizações Sociais. Isso leva a precarização
do trabalho e muitas vezes dos serviços”,
enfatizou o secretário de Comunicação da
CUT-PR, Daniel Mittelbach.
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O Sismuc pretende aprofundar
as atividades de formação política dos
servidores municipais. Com este objetivo o coletivo de formação da entidade
abriu inscrições para o Cine Clube. A
atividade consiste na exibição de filmes
e documentários seguido de debate
com os presentes. Para garantir um
melhor aproveitamento dos conteúdos,
os filmes a serem exibidos uma vez por
mês estarão relacionados a um tema
específico a cada trimestre.
Nesta primeira edição o tema será
“Mídia e você: O que não se vê – como

a imprensa constrói a notícia”. As próximas exibições deste trimestre serão
realizadas nos dias 17 de maio e 19 de
junho, sempre às 19 horas, no Sismuc. O
segundo filme da série é o documentário
“Muito além do cidadão Kane”, dirigido
por Simon Hartog. O filme trata dos
bastidores políticos que fizeram da
Rede Globo o maior conglomerado de
comunicação do país.
O coordenador de formação do
Sismuc Eduardo Recker Neto introduz
o tema: “A mídia tem uma aura de
verdade. Parece que quando você lê
qualquer assunto em um grande jornal
aquilo é verdade. Mas será que o que
aparece ali é mesmo verdade? Ou será
que essa verdade é moldada a partir de
um ponto de vista?”.
Inscrições
Qualquer servidor ou cidadão pode
participar gratuitamente, com direito a
certificado ao final de cada trimestre.As
inscrições devem ser realizadas no site
do Sismuc ou pelo telefone 3224-9296.
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MUDANÇAS A VISTA?

Acompanhe o Sismuc
nas redes sociais:
facebook.com/sismucsindicato
e @sismuc

MOBILIZAÇÃO

Grupos de trabalho composto por gestores e servidores serão organizados
para elaborar as mudanças. Sismuc quer debater posição dos servidores nos coletivos.

Servidores podem acabar com
meritocracia na revisão dos PCCV’s
ENSINANDO A MOBILIZAR

A falta de funcionários, cumprimento da hora atividade e
condições de trabalho
motivaram paralisações
de 50 minutos.

Cmei’s têm mês
de fortes mobilizações
Foto: Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

São sete horas da
manhã. Pai, mãe, crianças
e educadores se reúnem
do lado de fora de algum
cmei de Curitiba. Faixas
são esticadas. Panfletos
percorrem de mão em mão.
O carro de som é ligado. Um
represen-tante do núcleo de
ensino passa por todos com
sorriso amarelo e entra no
Centro. A imprensa chega.
Cliques são disparados. Câmara e microfones são ligados. Pelos próximos cinquenta
minutos a comunidade se reúne para cobrar
respeito, cumprimento da lei e valorização
dos profissionais da educação.
Esse foi o ritmo de pelo menos dois
Centros Municipais de Educação Infantil
que fizeram paralisação de cinquenta
minutos no último mês. Bracatinga
e Caiuá Ilhéus fizeram fortes mobilizações de 50 minutos para que tivessem
reposição de funcionários. Em todos os
casos, após as paralisações, o núcleo de
educação remanejou educadores e professores. Além disso, para suprir a falta
de funcionários, a Secretaria de Recursos Humanos apresentou a proposta de
educadores volantes no núcleo e se comprometeu a convocar pessoas aprovadas
no último concurso público e realizar
outros processos. Isso tudo, reflexo dessas
mobilizações.

No entanto, os problemas não estão
resolvidos. A falta das condições de
trabalho também se apresenta. Em um
cmei até cobra foi encontrada circulando
no ambiente infantil. Já no Cmei Ciro
Freire, depois do carnaval, o abastecimento de água ficou comprometido por
semanas prejudicando o atendimento.
Para que o local não ficasse sem água, o
núcleo recorreu ao fornecimento de água
através de caminhões pipas. O Sismuc
cobrou que a solução não seja paliativa,
mas definitiva.
Para Adriana Claudia Kalckmann,
coordenadora de comunicação do Sismuc,
o importante em todos esses casos foi a
mobilização dos servidores. “Os educadores não deixaram o problema passar em
branco. Eles se mobilizaram, cobraram sua
direção, o núcleo, a gestão para que seus
direitos sejam respeitados e o sindicato
esteve ao lado deles”, avalia.

Por Guilherme Carvalho

A revisão dos planos de cargos,
carreiras e vencimentos (PCCV) dos
servidores voltará mais uma vez à
pauta. Desta vez, com a promessa da
administração de finalmente realizar as
mudanças desejadas pela categoria. A
medida é resultado de uma luta histórica
dos servidores contra o sistema meritocrático e a falta de transparência nas
avaliações de desempenho. O incentivo à
competitividade em lugar da cooperação
entre os servidores está entre as principais consequências dos planos atuais.
A diretoria do Sismuc pretende
preparar os servidores para os debates
nos grupos de estudos que serão montados. As questões serão tratadas nas
reuniões dos coletivos e resultarão
em propostas oficiais da categoria a
serem apresentadas nas reuniões com
os gestores.
O objetivo, segundo Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc, é
buscar “o fim da meritocracia, a valorização do servidor pelo tempo de trabalho,
o crescimento financeiro e a
valorização pelo seu empenho
em buscar se aprimorar e estudar,
de modo que o servidor possa
crescer automaticamente”.
Grupos de Trabalho
De acordo com declarações
da secretária de recursos
humanos Meroujy Cavet, serão
organizadas comissões de trabalho. Os representantes do
sindicato serão indicados e,
caso o servidor seja sindical-

Ela está
na mira dos
servidores!

izado, poderá pleitear a oportunidade
por sua representação de classe. Caso
não seja sindicalizado, também terá a
oportunidade de participar. Serão disponibilizadas nove vagas, sendo três
para os representantes da administração
municipal, três servidores sindicalizados
e mais três servidores não sindicalizados.
Funcionamento
Na discussão de cada um dos temas,
a Secretaria Municipal de Recursos
Humanos levará ao Grupo de Trabalho
uma proposta sobre o tema para aquele
grupo de cargos tratados. Nesta reunião
serão discutidas as especificidades e
feitos os ajustes. Na sequência, será
disponibilizado no site RH 24 Horas a
memória de reunião para cada grupo
de cargo.
A Secretaria fará também uma
enquete específica com os servidores
dos cargos que já discutiram o Plano de
Carreira.A enquete ficará disponível por
20 dias e, após a compilação dos resultados, será realizada uma nova reunião
com a comissão para discutir o resultado
da enquete e os ajustes necessários e

MOBILIZAÇÃO
MELHOR ATENDIMENTO
Sindicato reforça
necessidade de fortalecer
o Instituto com a formação
de Grupo de Estudos

Seminário
discute uma
nova fase para
o ICS

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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CONSOLIDADO

Aprovado projeto
que incorpora PPQ
Foto: Viridiana Saldanha

Por Manoel Ramires

O Sismuc realizou seminário com os servidores públicos sobre a construção de uma nova fase para o Instituto
Curitiba de Saúde (ICS). Até o final do ano os dois sindicatos, a Prefeitura e as direções do ICS e do Instituto de
Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) devem rever
a lei municipal 9626/99, que trata do plano de saúde dos
servidores. Essa comissão paritária foi formada durante a
mesa de negociação geral.
Durante o seminário foi apontada as bases de estudo
para um grupo de trabalhadores que deve assessorar os
trabalhos do representante do Sismuc no GT com as demais
entidades. Revisão de aspectos ilegais de funcionamento e
convênio, ações judiciais contrárias ao ICS, o financiamento,
a dívida e a cobertura do atendimento, a regulamentação por
parte da Agência Nacional de Saúde e a posição de defesa
do Instituto foram os pontos debatidos.
Em sua palestra, o assessor jurídico Ludimar Rafanhim
destacou a necessidade de revisar alguns pontos ilegais que
estão se sobrepondo à lei. “Foi aprovado o regulamento do
ICS e alguns aspectos dele contrariam a lei. O principal
deles é referente aos dependentes.A lei 9626/99 aborda isso.
Mas uma ação do Ministério Público desobriga o servidor
a estar no ICS. Com isso, o regulamento criou restrições
aos dependentes de pensionistas e aposentados”, informa.
Outro caso ilegal, segundo Ludimar, é o duplo padrão, como
na saúde. Segundo ele, embora a lei trate a pessoa com dois
registros diferentes, para o regulamento, mesmo que saia
de um padrão, o descontos prosseguem.
Quanto à organização do ICS, seus custos e financiamento e cobertura, o conselheiro do Sismuc no Instituto,
Marcos Armando Pereira, destacou que é preciso que ambos
sejam revistos de forma integrada. “Não basta centrar o
debate apenas no financiamento. Nós temos que criar
mecanismos de avaliação da qualidade do serviço e da
cobertura. Já o terceiro elemento do tripé é a gestão. Atualmente o Conselho tem sete integrantes, sendo apenas um
voto dos dois sindicatos. Isso muda com a democracia, com
relatórios de gestão e prestação de contas clara”, destaca.
Atualmente, o ICS tem 77 mil pessoas inscritas.

Diretores do Sismuc participam de reunião com vereadores para "amarrar" projeto.
Por Viridiana Saldanha

O Plenário da Câmara Municipal de Curitiba aprovou o Projeto
de Lei que, entre outras atribuições,
incorpora o Programa de Produtividade e Qualidade (PPQ) a
vencimentos de mais de 12 mil
servidores públicos municipais.
O PL agora segue para sanção do
prefeito Gustavo Fruet.
Durante a primeira votação,
ainda foram apreciadas e aprovadas diversas emendas que fizeram
adequações ao projeto original
enviado pelo prefeito. Uma delas
surgiu das reivindicações do
Sismuc junto à Comissão de
Economia, e diz respeito à isonomia da incorporação em relação a
aposentados e pensionistas, que
agora está garantida.
Também por reivindicação
das categorias, a Câmara suprimiu
o artigo do projeto que pretendia
alterar a base de cálculo para a
concessão de licenças-prêmios não
fruídas. Continua sendo consider-

ado apenas o último vencimento.
“A incorporação é uma
conquista que foi resultada das
mobilizações, mas não integral,
pois a nossa luta é pela incorporação de todas as remunerações
variáveis. A apresentação da
Prefeitura e aprovação na Câmara
dos Vereadores foi conquista que
mostra a organização do coletivo
dos aposentados que compareceram na Câmara durante todo o
processo de votação. O Sismuc tem
se empenhado para que todos os
servidores tenham as gratificações
incorporadas ao salário”, avaliou
a coordenadora de estrutura do
Sismuc, Irene Rodrigues.
O projeto também estabelece o
novo piso salarial do funcionalismo
público da capital, que será, até
novembro deste ano, de R$ 1,1 mil.
Histórico
Ao longo das negociações a
PMC apresentou aumento do piso
baseado na incorporação dos R$
275 e continuidade do pagamento
do IDQ em diversos espaços, de

modo que também seria beneficiados cerca de 3.409 servidores
da saúde. Porém, na apresentação
do projeto na Câmara esses trabalhadores não estavam sendo
contemplados. O Sismuc esteve
à frente da negociação pautando
a isonomia entre os aposentados
e pensionistas e a incorporação
do PPQ a todos os servidores da
prefeitura.
A vereadora Professora Josete,
líder do Partido dos Trabalhadores
e presidenta da Comissão de
Economia, Finanças e Fiscalização,
votou favorável ao projeto. "Fizemos o debate na Comissão, com os
sindicatos, no sentido de garantir
esse direito também a aposentados
e pensionistas", disse a vereadora
em pronunciamento na Tribuna
da CMC. "Ainda é importante
ressaltar o papel de mediação que
a Câmara Municipal de Curitiba
exerceu, dentro da perspectiva
do vereador exercer o seu papel",
ressaltou.

Foto: Guilherme Carvalho

CABEÇA ERGUIDA

Decreto anistia servidores punidos
em greves e paralisações do Sismuc
Greves e
paralisações
anistiadas:
2007 – Greve dos educadores
(dos dias 12 a 15 de fevereiro)
2009 – Paralisação e greve geral
(do dia 31 de março e dos dias 15 a 17 de abril)
2010 – Greve dos guardas
(dos dias 22 de fevereiro a 2 de março)
2011 – Paralisação geral (dia 20 de junho)
2011 – Greve dos dentistas (dos dias 22 a 29 de setembro)
2011 – Greve dos excluídos
(dos dias 5 de dezembro a 15 de fevereiro de 2012)
2011 – Paralisação dos guardas (dos dias 22 de março)
2012 – Paralisação geral (dos dias 14 e 15 de março)
2012 – Paralisação geral (dos dias 26 de março)

Por Guilherme Carvalho

A punição de servidores
que participaram de atividades
sindicais como greves e paralisações é uma novela que finalmente deve viver seus últimos
capítulos. Nos próximos dias a
Prefeitura publicará o decreto
747. A medida prevê a exclusão
das anotações de falta aos que
participaram de greves ocorridas no período compreendido
entre os anos de 2007 e 2012.
Pelo documento, os servidores
terão restabelecidos todos os
direitos perdidos durante o
período, com exceção do crescimento vertical e horizontal.
“Só chegamos a uma situação de greve devido à forma
como a administração, naquele
momento, tratava os servidores.
Essa conquista agora só reforça
a força da mobilização dos
servidores”, aponta Ana Paula
Cozzolino, coordenadora geral
do Sismuc.

A anistia era uma das
principais bandeiras do Sismuc
nos últimos anos. A impossibilidade de acordo durante a
gestão de Beto Richa e Luciano
Ducci marcou um período
de ausência de diálogo com
os servidores. Por diversas
vezes o Sismuc tentou rever
os direitos por meio de negociações ou por ações judiciais.
O assunto constituiu também
um dos pontos da pauta de
reivindicações apresentadas
e assinadas pelo então candidato Gustavo Fruet.
Reposição
Em contrapartida os servidores deverão realizar a
reposição dos dias parados. Os
detalhes serão debatidos nos
próximos dias e um documento
será publicado orientando a
medida.Além disso, no próximo
dia 17 está agendada a audiência no Tribunal de Justiça para
extinguir as ações judiciais do
sindicato.

MAIS PARTICIPAÇÃO

Nova gestão promoveu algumas mudanças em direções, no entanto, processo
contou com pouca participação dos servidores.

Mudanças em chefias
devem ser aprofundadas
SAÚDE EM RISCO

Saúde do trabalhador é
posta em risco desde o
ano passado com soluções
sempre insuﬁcientes.

Secretária ‘dá jeitinhos’
em obra em escola
Por Manoel Ramires

A secretária de educação esteve
no local no último dia 3. A principal
medida tomada foi colocar uma lona.
O descaso com a saúde do trabalhador
é denunciada pelo Sismuc.
Segundo a diretora Irene
Rodrigues, o direito dos trabalhadores
não está sendo respeitado. “Tudo
está errado aqui. A Prefeitura precisa
retomar o debate sobre saúde do
trabalhador”, critica. O Sismuc já
encaminhou ofício cobrando informações e explicações sobre a obra.
Descaso com a mesa
A Secretaria de Educação não
compareceu à mesa de negociação
dos trabalhadores de escola no dia 8
de maio.

Cimento, poeira, areia, madeira
empilhada, chão raspado e muito
barulho de serra e martelada. Em meio
a isso, tudo junto e misturado, estão
os trabalhadores da Escola Erasmo
Pilotto. Essa realidade se arrasta desde
2012, apesar de diversas reuniões dos
profissionais e da comunidade com
a superintendência de ensino. As
soluções apresentadas são sempre
insuficientes. A última foi à colocação
de uma fina lona preta no chão a pedido
da própria secretária de educação
Roberlayne de Oliveira Borges Roballo.
Para tentar amenizar o transtorno
foi feito um rodízio de sala de aula,
além disso, os inspetores de
escola ficam ‘instalados’ na
quadra coberta e a sala dos professores é separada por tapumes
no meio do refeitório. O resultado disso são os problemas
de saúde. Uma funcionária
conta que no fim do dia a dor
de cabeça é insuportável por
causa do pó e do barulho. “É
difícil. Tem dia que a gente não
consegue respirar por causa do
cheiro de tinta e do pó”, reclama
Obra é dividida apenas por uma madeira,
a servidora.
não contendo pó e barulho.

Por Manoel Ramires

Foto: Manoel Ramires

Um novo governo pede novos
secretários, direções e chefias em
todas as esferas de poder. É o que vem
ocorrendo em Curitiba nos primeiros
cinco meses do ano. Essas alterações
são motivadas ou por decisão do alto
escalão da Prefeitura ou pela pressão
dos servidores municipais. No entanto,
a eleição de chefias está longe de ser o
modelo adotado na cidade.
A educação foi uma das áreas cujas
direções foram trocadas após mobilizações dos educadores. Isso ocorreu,
por exemplo, nos cmei’s Osternak e Ciro
Freire. Já no Cmei Santa Isabel foi feito
um ato no fim de 2012 pelos servidores
e com apoio da comunidade.“A diretora
foi trocada porque os servidores se
sentiam perseguidos”, explica Cáthia
Almeida, coordenadora de organização
por local de trabalho (OLT).
Outro segmento que se mobilizou
pela troca de chefia foi a dos educadores
sociais. No último dia 7 eles entregaram

documento à presidente da FAS, Márcia
Fruet, solicitando a saída de uma
diretora. Em carta, a mudança é justificada “devido a atitudes constantes
e contrárias a normatização do Centro
POP, colocando alguns servidores em
situação vexatória perante usuários e
outros colegas de trabalho”.
Por parte da gestão, as principais trocas ocorreram na saúde. No
entanto, as mudanças mais aguardadas pelos servidores não ocorreram.
Algumas chefias que eram rejeitadas
na administração Beto Richa/Ducci
apenas foram remanejadas de local de
trabalho e função. Com isso, explica a
diretora do Sismuc Irene Rodrigues, a
pauta dos servidores não foi atendida,
pois as mudanças vieram de cima para
baixo e não foram discutidas com os
trabalhadores de forma democrática:
“se o SUS evoluiu com a participação
da comunidade no controle social
por que não pode evoluir com gestão
democrática e participativa na eleição
de chefias?”, questiona.
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Acompanhe, em breve, as notícias
do Sismuc pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp

PRIVATIZANDO A CIDADANIA PARANAENSE

CURTAS

Audiência comprova
necessidade de revisão
do Tudo Aqui
Por Manoel Ramires

Professores estaduais
fazem enterro do SAS
Morto, indubitavelmente morto pelo descaso. Restava enterrá-lo. Foi
o que fizeram os professores estaduais no fim de abril, no Centro
Cívico, ao enterrarem o Sistema de Atendimento à Saúde (SAS). Há
15 anos, desde a extinção do IPE, o SAS deveria operar em favor do
funcionalismo, no entanto, ele veio se degradando progressivamente
até estar completamente falido, segundo a APP-Sindicato.
Os servidores municipais de Curitiba contam com um sistema de
saúde diferenciado, que é o ICS. O Sismuc tem feito a defesa do
Instituto como elemento importante na qualidade de vida dos trabalhadores (leia página X). Neste ano, após denúncias como falta de
repasse de verbas da Prefeitura, a gestão municipal decidiu rever a
lei 9626/99, que regulamenta o ICS. (MR)

No entanto, sindicatos e movimentos populares querem o fim do projeto.
A principal crítica é a privatização de
boa parte dos serviços públicos voltados
para cidadania.
O deputado estadual Tadeu Veneri
(PT) considera que o governo não conseguiu justificar os valores bilionários.
“O projeto foi feito com base em dados
superestimados em relação à demanda
real dos serviços. É uma fraude. A população vai pagar quase R$ 3 bilhões por
algo que não irá receber”, disse Veneri.
O processo de concorrência, suspenso
em abril, ainda não tem data para ser
retomado.

Curitiba sedia Encontro
de Blogueiros

Foto: Sandro Nascimento/Alep

O Governo do Estado do Paraná deve
rever o contrato do programa Tudo Aqui.
A atividade prevê a criação de uma Parceria Público Privada para a prestação de 171
serviços das esferas nacional, estadual
e municipal em centros de atendimento
ao cidadão em sete cidades do estado.
O secretário do planejamento, Cassio
Taniguchi (DEM), ex-prefeito de Curitiba
e responsável pela medida que imita
o programa "Poupatempo", do governo
paulista, admitiu fazer o que chamou de
“correções” no edital para a licitação de
R$ 2, 9 bilhões do programa.

CONJUNTURA

A capital do Paraná recebeu mais um encontro de blogueiros progressistas brasileiros. Grandes nomes da blogosfera nacional estiveram
presentes no encontro realizado em abril, dentre eles o jornalista
Luiz Carlos Azenha (Blog Vi o Mundo); Conceição Oliveira (Blog
Maria Frô); Eduardo Guimarães (Blog da Cidadania); Joice Hasselmann (Blog da Joice), Altamiro Borges (Blog do Miro), Vito Gianotti,
Tarso Violin (Blog do Tarso), dentre outros. Diretores do Sismuc
também participaram do evento.
Neste encontro foram discutidos temas importantes como "Marco
civil da internet e direitos dos internautas", "Democratização das
Comunicações, nada além da Constituição", "Ativismo nas redes sociais" e outros assuntos pertinentes ao fortalecimento da blogosfera.
Foram retratados também a necessidade de se criar um Fundo para
os blogueiros, uma Associação Nacional e também a possibilidade da
regulamentação da profissão de blogueiro. (VS)

PR em terceiro no ranking
de ataques a banco
A quantidade de assaltos às agências bancárias cresceu 56,89% em
um ano (2012). Isso significa 2.530 ocorrências em todo país, uma
média assustadora de 6,92 por dia. Os dados foram apurados pelo
sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região.
No Paraná, ocorreram 773 assaltos (inclusive com seqüestro de
bancários e vigilantes), consumados ou não, o que representou um
aumento de 18,22% em relação ao ano anterior. E foram apurados
1.757 arrombamentos de agências, postos de atendimento e caixas
eletrônicos, um crescimento estrondoso de 83,21%. Em 2011, foram
registrados 1.612 ataques, sendo 653 assaltos e 959 arrombamentos. O
primeiro da lista em assaltos é o estado de São Paulo. (MR)
Secretário estadual do planejamento, Cassio Taniguchi (DEM), responsável pelo programa.

ENTREVISTA

Foto: Arquivo Pessoal

A FORÇA DO POVO

Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: Qual é o trabalho que o
senhor desenvolve relacionado aos movimentos sociais no Brasil e na América Latina?
Renato Simões: Eu coordeno a relação entre
os movimentos sociais e setoriais da vida
partidária que reúne militantes por ramo
de atividade. Por conta desse trabalho, por
isso, eu assumi a recente comissão de movimentos sociais do Foro de São Paulo, que é
a organização que desde 1990 congrega os
partidos de esquerda da América Latina. A
ideia é aumentar a relação destes partidos
com os movimentos sociais. O Foro também
tem o status de membro observador do
Fórum Social Mundial.
JS: Qual é a atual realidade dos movimentos
sociais?
RS: Nós vivemos uma fase nova dos movimentos que foram vitoriosos na sua aliança
com os partidos políticos que elegeram o
presidente Lula e colocaram fim há mais
de uma década de hegemonia neoliberal
no Estado brasileiro. Isso significa que
muitas lutas de resistência que marcaram o
Brasil nos anos 1990 foram substituídas por
novas lutas de implementação de políticas
pós-liberais ou anti neoliberais. Além disso,
os movimentos sociais atualizaram suas
pautas de reivindicações porque as antigas
foram atingidas e institucionalizadas, seja

Acompanhe as notícias na página do
Sismuc e ﬁque bem informado:
www.sismuc.org.br.
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(Em) movimentos
sociais no Brasil
O Jornal do Sismuc deste mês entrevista Renato
Simões, coordenador nacional dos movimentos sociais e integrante do Foro São Paulo, . Ele
aborda os problemas e os avanços sociais nos
últimos 10 anos, as políticas públicas relacionadas
ao combate à pobreza, miséria, reforma agrária
e reforma da mídia. Para Simões, os movimentos
sociais precisam estabelecer uma agenda própria
e apresentar ao governo.

através de novas legislações aprovadas
no Congresso Nacional, seja através de
decisões judiciais ou de políticas públicas
implementadas pelo Estado. Por isso da
necessidade de atualização das pautas.

Estado voltou a ter um papel indutor no
crescimento econômico com uma política
de crescimento da atividade econômica
(interna), o Brasil diversificou sua política
internacional com parcerias com a América
Latina e também os países do Hemisfério
Sul. Criou os BRICs (Brasil, Rússia, Índia,
China), diversificou seu papel político, o
que demonstra que a pauta dos movimentos é vitoriosa.

JS: Quais são ou eram as pautas dos movimentos sociais que não avançavam?
RS: Em primeiro lugar, nós temos uma nova
visão do Estado que, durante o período neoliberal adotou a política
JS: Mas o atual governo
de privatizações, prea força da
brasileiro não é patercarização dos serviços
categoria e a força
nalista? Ele não estimula
públicos e de pressão
que nós conﬁguraa população a buscar seu
aos movimentos sociais.
mos
nos
últimos
oito
próprio sustento?
Foi isso que marcou os
anos, tem dado as
oito anos do governo
RS: De maneira alguma.
Fernando Henrique CarHouve crescimento no
condições para que a
doso. Ele conduziu (o
emprego no país. O
gente vá arrancando
país) a uma crise social
desemprego no país está
do governo esses
e ao desemprego que
entre 4% a 6%, que no atual
elementos
centrais
chegou, em algumas
momento econômico
regiões metropolitanas,
mundial é um índice que
da nossa pauta.
a bater a casa dos 18%.
poucos países podem
Atualmente, a situação
apresentar. As políticas
é diferente devido às políticas de geração de transferência de renda geraram uma
de emprego, valorização do salário mínimo inclusão de milhões de pessoas no mere programas de transferência de renda ele- cado de consumo de massa. Isso resulta
varam os padrões de renda e de consumo no fortalecimento do mercado interno.
da classe trabalhadora, integrando a isso São 19 milhões de empregos gerados neste
um conjunto de pessoas que viviam em período. Há até falta de mão de obra em
condições de miséria no país e que atin- alguns setores. Esse discurso de que o govgiram um novo patamar de consumo. O erno implementa políticas que acomodam

a população mais pobre não se sustenta.
Nós temos batido recorde de geração de
empregos. Esse é o aspecto fundamental
de inclusão social. Ainda mais, com o
comprometimento da presidente Dilma
de acabar com a miséria, nós teremos um
fortalecimento da classe trabalhadora.
JS: Como os movimentos sociais podem atuar
no combate à miséria?
RS: Primeiros, os movimentos sociais precisam ter consciência que devem ter uma
pauta própria para realizar grandes reformas democráticas e populares no Brasil. O
caminho de incorporação dos mais pobres
é um aos quais os movimentos sociais têm
participado através das conferências nacionais, da organização dos mais pobres como
nas mobilizações indígenas, dos moradores
de rua, dos segmentos sem casa. Acho que
cresce a consciência que essas políticas
têm fôlego curto se não houver reformas
urbanas, agrárias, tributárias, dos meios de
comunicação no Brasil. E essa pauta está
presente nos fóruns.

INTERATIVIDADE
Conﬁra a entre-vista
completa em áudio
na página do Sismuc.
Acesse pelo link Multimídia > Áudios.
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COLETIVOS

Servidor sindicalizado tem assessoria
jurídica no Sismuc para questões
trabalhistas. Basta agendar horário.

APOSENTADOS
SAÚDE

Segmento luta por isonomia

Datas para novas
reuniões e comissões
específicas

Por Viridiana Saldanha

No último dia 25, o coletivo de aposentados se reuniu para discutir e se informar
sobre a negociação geral. Pontos importantes como reajuste salarial e PPQ foram debatidos, porém ainda dependia da aprovação dos vereadores. A votação aconteceu dia 6 e 7 de
maio.
Para isso os aposentados se encontraram na Câmara dos Vereadores, dia 30, para pressionar a aprovação do projeto na Prefeitura com a reivindicação de que todos os aposentados sejam incluídos no piso de R$ 1,1mil, na incorporação do PPQ, entre outros avanços.
“Mostramos que tanto os trabalhadores na ativa, quanto os que não estão também
estão mobilizados. Se não, eles acham que só porque a pessoa se aposentou ninguém mais
vai lutar por eles” reforça Salvelina Borges, diretora dos aposentados do Sismuc.
Os aposentados se reúnem uma vez por mês, o próximo encontro do Coletivo acontece dia 29 de maio, às 14 horas, no Sismuc.

Por Viridiana Saldanha

Foto: Guilherme Carvalho

Assembleia extraordinária reuniu servidores da saúde dia
22 de abril, no Sismuc. O objetivo da assembleia foi deliberar
encaminhamentos referentes aos 10 pontos discutidos na mesa de
negociação ocorrida no mesmo dia pela manhã.
Sobre o ponto de reformulação do PCCV da saúde a categoria
elegeu na assembleia uma comissão para discutir a questão com a
Prefeitura. A comissão foi organizada por níveis de escolaridade,
para garantir participação plural e terá como prioridade debater a
isonomia na saúde.
Além da comissão do PCCV, duas outras comissões foram
eleitas. Uma para tratar da incorporação do Incentivo de Desenvolvimento e Qualidade (IDQ), e outra sobre a remuneração
variável do vencimento a profissionais da Secretaria da Saúde que
realizam a dobra.
Os excluídos da jornada de 30 horas da saúde estão com uma
comissão separada. Uma terceira comissão foi eleita para representar os excluídos pela da redução da jornada de trabalho dos 12%
dos trabalhadores da saúde.
A continuação da assembleia extraordinária da saúde acontece dia 13 de maio, às 19 horas, quando já terão respostas da PMC
dos outros pontos da pauta específica.

FCC

Concurso só em 2014
Por Guilherme Carvalho

A reunião de negociação dos servidores da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), realizada no
último dia 30, no edifício Delta, garantiu alguns avanços para o segmento. No entanto, questões principais como o fim das terceirizações e a abertura de concurso público devem permanecer intocáveis
por um bom tempo.
O preenchimento de vagas, um dos principais problemas atuais relatados pelos servidores, só
deve ocorrer em 2014. O problema, segundo os representantes da administração, é que a contratação
implica em gastos. Portanto, deve constar na Lei Orçamentária Anual (LOA), votada na Câmara
Municipal, no final do ano. Ainda assim, os servidores participantes da mesa pediram agilidade no
processo, tendo em vista que muitos estão em vias de se aposentar, o que deve agravar o problema.
Já o fim das terceirizações foi o principal ponto de discórdia. O Sismuc sustenta que o contrato
com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC) seja encerrado e que todos os serviços sejam realizados por servidores municipais. O presidente da FCC Marcos Cordiolli disse que pretende retomar
alguns serviços realizados pelo ICAC, como as casas de leitura, mas defende o contrato com
organizações sociais (OS’s). “Não tem como acabar (o contrato), porque não tem
funcionário suficiente. Sem o ICAC não funcionamos”, diz.
Avanços
A negociação terminou com alguns avanços efetivos. Na formação
e capacitação a Prefeitura deve iniciar, em breve, atividades para
preparação de servidores visando o atendimento de
turistas para a Copa do Mundo. Há também previsão de ações de apoio à escolarização
de servidores e incentivo à produção
artística. Outra medida é a distribuição
de ingressos aos servidores para eventos
culturais promovidos pela Prefeitura.

Prédio atual da Fundação Cultura de
Curitiba é um dos espaços que estão
sendo revistos pela administração.

COLETIVOS

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

GUARDAS

Mesa de negociação
define estudos a
serem realizados

Avanços devem constar
no plano de cargos

Por Viridiana Saldanha

A reunião de negociação da pauta específica dos guardas municipais da Prefeitura
de Curitiba resultou em algumas importantes promessas de revisão das condições
atuais. O debate realizado no último dia 16, no edifício Delta, terminou com a possibilidade dos guardas finalmente revisarem o plano de cargos, carreiras e vencimentos
(PCCV). A proposta é incluir discussões a respeito da valorização dos salários, garantindo isonomia em relação aos demais servidores que obtiveram a incorporação de
remunerações variáveis.
Outro passo importante é a possibilidade dos guardas requererem um adicional
de insalubridade para os que trabalham em ambiente exposto a agentes nocivos. O
estatuto próprio da guarda também foi tema das conversas. Reivindicação antiga do
segmento, o estatuto será debatido internamente pela Prefeitura e, em seguida, com o
sindicato.
Condições de trabalho
A pauta dos guardas trazia também questões relacionadas a instrumentos de
trabalho como comunicadores, uniformes e equipamentos de proteção individual,
como o CDC (Controle de Distúrbio Civil). O inspetor Frederico de Carvalho, diretor
da Secretaria de Defesa Social, garantiu que o objetivo é ampliar a cobertura do rádio e
disponibilizar móveis adequados para armazenamento de equipamentos como armas e
munições em todos os locais de trabalho. Além disso, ele afirma que “todos os guardas
têm espargidor”, espécie de spray não letal utilizado para dispersão de tumultos.
Depois de questionado pelos representantes dos servidores, a Secretaria concordou em disponibilizar um canal de comunicação para informar condições inadequadas
de trabalho. Os informes devem ser enviados ao RHSO, para o seguinte endereço: teka@
smrh.curitiba.pr.gov.br.
Participaram da reunião os diretores do Sismuc Edilson Melo e Diogo Monteiro,
além de outros guardas municipais eleitos para participar da comissão (Everson Camargo, Isaias Rufino, Eliezer Gouveia e Marco Rocha), a Secretária de Recursos Humanos
Meroujy Cavet, e representantes da Secretaria de Defesa Social.

Representantes da categoria e do Sismuc participaram da mesa defendendo as reivindicações específicas do segmento frente à Prefeitura. A mesa de
negociação dos polivalentes aconteceu dia 2 de maio, no edifico Delta.
O ponto de maior destaque é a nomenclatura e descritivo de função dos
polivalentes. Foi acordado que será realizado novo Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos (PCCV) para a categoria. Por meio da medida os trabalhadores
polivalentes retornarão ao seu cargo específico, além de rever o crescimento
vertical para os servidores da parte especial, retomando a identidade das
profissões.
Ficou acordado também que sindicato e Prefeitura realizarão um levantamento dentro de 30 dias onde serão mapeados os casos de desvio de função
com o objetivo de formalizar a demanda. Quanto ao ponto de formação e
capacidade para o exercício das funções, foi informado que será necessário
definir o curso específico de cada segmento dentro dos polivalentes, o que
deverá ocorrer a aprovação do PCCV.
Próxima reunião acontece em breve, quando será realizado um diagnóstico de desvios de função dentro de cada secretaria.

FISCAIS

Novos prazos definidos,
poucos avanços

Por Guilherme Carvalho

Por Viridiana Saldanha

Representantes dos fiscais e do sindicato se reuniram no último dia
2 com a administração da PMC para discutir a pauta de reivindicações da
categoria. Na mesa de negociações novas datas foram estipuladas para que
sejam realizados estudos.
Um dos levantamentos a serem realizados é referente a gratificação
por trabalho de risco e insalubridade. O objetivo é que a gratificação seja
delimitada por nível de risco ao qual o fiscal esteja submetido, com critérios
técnicos definidos por departamento ou função. O prazo é até agosto.
Até agosto também é o prazo para delinear os critérios de remanejamento, que sejam impessoais e não privilegiem servidores em detrimentos
de outros.
Também será realizado um diagnóstico para identificar os servidores
foram prejudicados na reorganização da tabela de vencimento com a lei
12350, em 2007. Com a implantação da nova tabela, em novembro, a situação deve ser resolvida. O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV)
específico será discutido, porém com calendário ainda a ser estabelecido.

Saiba mais em www.sismuc.org.br.

FINANÇAS

Grupo discutirá gratificação
Por Viridiana Saldanha

A incorporação da gratificação ao vencimento base instituída pelas leis municipais nº11874/2006 e 8579/1994 e gratificação de responsabilidade técnica financeira de
200% para todos os servidores da SMF será estudada.
Foi acordado um grupo de estudo para analisar a viabilidade técnica, estudando
eventuais impactos financeiros. A Prefeitura afirmou que será mais complexo mexer
com os servidores que não são específicos da SMF, como os agentes administrativos.
Dentro da incorporação da gratificação a coordenadora geral do Sismuc, Ana Paula
Cozzolino, frisou: “precisamos, no mínimo, achar um meio caminho, pensar numa
forma de que essa gratificação vá para a aposentadoria. Pensar em transformação dos
cargos para acabar com o desvio de função”.
O prazo para concluir os estudos será dia 20 de junho, onde haverá o próximo
encontro às 16 horas, no Ed. Delta.

Yes, nós demos o golpe
28
13
abril
maio

28
13
abril
maio

16
maio

28
17
abril
maio

Grupo de estudos de
educação
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

Assembleia saúde
Horário: 18h30
Local: Sismuc

28
13
abril
maio

28
15

Mesa negociação
específicas
Horário: 16 hs
Local: Ed Delta

28
16

Mesa negociação
específicas
Horário: 16 hs
Local: Ed Delta

28
20

Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
23

Audiência Pública
educadores sociais
Horário: 14 hs
Local: Câmara
Municipal

28
29

Coletivo dos aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc

abril
maio

Reunião especial
sociólogos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

Cineclube Sismuc
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

abril
maio

abril
maio

28
23
abril
maio

27
maio

28
abril
maio

Mesa negociação
específica
Horário: 16 hs
Local: Ed. Delta

Coletivo fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

Reunião de
representantes
Horário: 9 e 14 hs
Local: Sismuc

As datas e horários poderão ser mudadas por
solicitação de ambas as partes, por isso atualize-se
pelo site do sismuc.

Mesa negociação
específicas
Horário: 14h30
Local: Ed Delta

abril
maio

abril
maio

Por Manoel Ramires

Alguns atos e fatos na história duram mais do que
um dia. É o caso do Golpe de Estado Cívico Militar dado
no Brasil em 1964. "O dia que durou 21 anos", do jornalista
Flávio Tavares, mostra o papel crucial dos EUA no golpe.
Dentre as passagens interessantes do documentário, o
telespectador pode centrar a atenção em três pontos. 1 - Em
1962, segundo Plínio de Arruda Sampaio, houve o primeiro
"mensalão" do Brasil, em que deputados federais recebiam
dinheiro para defender interesses norte americanos. 2 - O
golpe foi dado porque o Brasil vivia turbulência devido
à necessidade de reforma agrária, o que causava aflição
nos EUA. 3 - Aos EUA, segundo o diretor Camilo Tavares, o
que interessava era a farsa da democracia, ou seja, mesmo
sob rigor, passar a impressão que o país era livre. 3.1 - Essa
farsa acabou por volta de 1971, quando os EUA defendeu o
respeito aos direitos humanos na
União Soviética e se viu obrigado a
criticar o regime brasileiro.
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Amor e Capital
Por Viridiana Saldanha
Não se costuma dar muita atenção à vida pessoal e familiar das grandes figuras da
História, como se estas tivessem existido desde sempre como lendas. Nesse sentido, a
jornalista Mary Gabriel lançou o livro ‘Amor e capital – A saga familiar de Karl Marx e a
história de uma revolução’. No livro o autor mostra em uma narrativa fluente e acessível
que se deve, sim, considerar a vida para entender a obra, com a reconstituição e análise competentes do contexto político conturbado em que Marx
viveu e produziu ‘O Capital’ e seus outros textos teóricos. De certa forma, ela adapta ao gênero biografia os
recursos dos micro-historiadores, que tentaram entender
o mundo a partir da perspectiva da vida cotidiana da
gente comum: ‘Amor e capital’ relata a vida de Marx não
do ponto de vista da posteridade e dos desdobramentos
imensos de suas teses na História, mas a partir de seu
cotidiano real de lutas e desafios diários, de seu convívio
com amigos e familiares mais próximos.
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