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ORGANIZAÇÃO

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

COMUNICAÇÃO

EDITORIAL

Sismuc migra para
fanpage no Facebook

Muitas conquistas,
novas lutas
Neste mês o Sismuc disponibiliza aos servidores sindicalizados
ou não uma Cartilha com o objetivo de fazer um balanço da Campanha de Lutas 2013 e apontar onde houve avançamos em algumas
pautas históricas como o incorporação do PPQ, retirada das faltas e
devolução dos valores descontados em greves. Por outro lado, esse
material que percorrerá a base chama atenção para questões de
interesse especíﬁco das diversas categorias que ainda não tiveram
uma resposta ou não avançaram efetivamente.
Em 2013 foram várias as mesas de negociação com a Prefeitura,
e as negociações salariais não foram o único tema. As pautas incluíram
questões como: saúde do trabalhador, condições de trabalho e valorização através do Plano de Carreiras para as categorias entre outras.
Destaca-se também a importância do servidor no processo de
negociação desde a construção das pautas, pois é na base onde
aﬂoram as contradições, onde acontecem os conﬂitos, as situações
de assédio moral e de onde surgem as demandas para as pautas
reivindicatórias.
Por ﬁm, mais do resgatar a história de luta dos servidores de
Curitiba e o papel fundamental destes nas conquistas alcançadas,
a cartilha vem mostrar que os desaﬁos ainda são muitos e que as
conquistas dependem da capacidade de mobilização, que é a força
política efetiva do trabalho enquanto enfrentamento às condições
vigentes. Por isso, peça sua cartilha de conquistas a um diretor ou
retire no sindicato. Debata no local de trablaho as conquistas e os
desaﬁos e esteja sempre junto ao sindicato buscando a valorização
do serviço público e do servidor.
Diretoria do Sismuc
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Manoel Ramires

O Sismuc atingiu uma marca
histórica em maio de 2013. Sua conta
na rede social Facebook chegou a 5 mil
amigos. É uma importante demonstração
do reconhecimento da luta que o sindicato
faz em defesa do serviço público. Além do
Facebook, o Sismuc tem canal do Twitter
e no Youtube.
Atingindo o limite máximo de seu
perfil, o Sismuc teve que migrar para uma
fanpage. Nesta mudança, todos os amigos
foram migrados e poderão continuar
acompanhando os conteúdos publicados,
da mesma forma como poderão compartilhar e comentar nos posts. Outro conteúdo a ser
acompanhado pelos servidores são os eventos
a serem criados.
Para Adriana Cláudia Kalckmann, coordenadora de comunicação do Sismuc, o número
só aumenta a responsabilidade perante os
trabalhadores. “A rede de amigos do Sismuc
mostra quanto vale a pena a luta em defesa de
um serviço público de qualidade. Utilizamos o
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Facebook e outros meios para estar informando
e mobilizando os trabalhadores com agilidade
e respeito a todos”, comenta.
Mídias
O Sismuc tem conta no Facebook , no
Twitter, no Youtube e no Soundcloud. Ainda no
mundo virtual, além da página, o Sismuc possui
newsletter, enviando notícias atualizadas no
e-mail das pessoas cadastradas em sua página
e conta com um webrádio própria.

Direção
Alessandra Claudia de Oliveira, Alice da Silva, Andrea da Silva
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Mauro Scarmocin, Natel Cardoso dos Santos, Paula Regina
Jardim Campos, Paulo Canova Filho, Rosimeire Aparecida Barbieri, Sebastião Rodrigues Alves, Sonia Maria Barbosa Campos,
Suely Terezinha Araújo, Vera Lucia Martins Pio.

Esta edição
foi fechada
às 18 horas, de
06/06/2013.

ORGANIZAÇÃO
CONQUISTA

Além da incorporação, lei estabelece
novo poso de R$1,1 mil e isonomia
da incorporação a aposentados e
pensionistas.

Aprovada lei que
incorpora PPQ
aos vencimentos
Por Viridiana Saldanha

Lei que incorpora o Programa
de Produtividade e Qualidade (PPQ) a
vencimentos de mais de 12 mil servidores públicos municipais, entre outras
atribuições é criada e entra em vigor dia
1º de agosto. A lei também estabelece
o novo piso salarial do funcionalismo
público da capital, que será, até novembro deste ano, de R$ 1,1 mil.
Durante a primeira votação do
Projeto de Lei no plenário da Câmara
Municipal de Curitiba, 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

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

FORMAÇÃO
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Material lista os principais avanços da
campanha, aponta quais são as novas
lutas e também faz um resgate histórico
das conquistas sindicais.

Sismuc traz cartilha
com resultados da
Campanha de Lutas

pensionistas, que agora está garantida.
Por outro lado, os servidores
aposentados sem paridade não tiveram
garantido este reajuste. Para corrigir o
erro, a vereadora professora Josete (PT)
deve encaminhar outra emenda a lei
do reajuste salarial garantindo a esses
servidores o mesmo direito.
Também por reivindicação dos
segmentos, a Câmara suprimiu o
artigo do projeto que pretendia alterar
a base de cálculo para a concessão de
licenças-prêmios não fruídas. Continua
sendo considerado apenas o último
vencimento.
“A incorporação é uma conquista
que foi resultado das mobilizações, mas
não integral, pois a nossa luta é pela
incorporação de todas as remunerações
variáveis”, avaliou a coordenadora de
estrutura do Sismuc, Irene Rodrigues.
Foto: Anderson Tozetto

Vereadores aprovaram projeto, mas pendências dos servidores
devem continuar em debate na Câmara.

Por Manoel Ramires

No começo do ano o Sismuc preparou uma cartilha para ser entregue aos
servidores durante encontros chamados
de ‘regionalizadas’. O material trazia um
resumo dos principais pontos de destaque
da pauta geral e específica e tinha objetivo
de mobilizar a categoria para as mesas de
negociação que ocorreriam ao longo da
Campanha de Lutas 2013. Passada essa
fase, agora, o sindicato disponibiliza aos
servidores sindicalizados um novo material
com o balanço das mesas de negociação.
Essa nova cartilha aborda os avanços
durante a campanha como a incorporação
de remuneração variável, grupo paritário
de revisão do ICS e IPMC, a conciliação das
greves, entre outros. No entanto, as páginas

também ilustram o que não avançou ou
a necessidade de mais mobilização dos
servidores como o piso por nível, o plano
de carreira e eleição de chefias. Por fim, as
páginas destacam algumas lutas históricas
do sindicato que completa 25 anos em outubro deste ano.
Para Adriana Kalckmann, coordenadora de comunicação, a cartilha é uma
importante documentação histórica para os
servidores. “Muitas vezes, algumas pessoas
não se lembram que seu reajuste salarial, o
combate a precarização, algumas conquistas
sociais são fruto da luta sindical. A cartilha
tem esse compromisso: mostrar a todos
que o fim das remunerações variáveis, a
construção de um novo Plano de Carreira
foram motivadas por mobilização e não por
doação de nenhuma gestão”, destaca.
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REVISÃO DOS PLANOS

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

MOBILIZAÇÃO

Mudança nos critérios de crescimento podem reduzir prática do assédio moral.

Menos poder para chefias
Foto: Guilherme Carvalho

Servidores eleitos
para os grupos de
trabalho dos PCCV's
Grupo 1 - Saúde
Andrea da Silva Sampaio (Enfermeira)
Christiane Opuszka Machado (Nutricionista)
Diana Paula leão Guérios (Auxiliar de Enfermagem)
Lucimara Fediuk Okamoto (Técnica de Saneamento)
Wellington Cruz de Lima (ACD)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)
Grupo 2 - Guardas
José Ezael P. Ferrando (Guarda Municipal)
Laurindo Corte Filho (Supervisor)
Edilson Aurélio Melo (Guarda Municipal)
Isaias Ruﬁno Bezerra (Guarda Municipal)
Everson Camargo (Guarda Municipal)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)
Grupo 3 - Magistério
(indicação pelo Sismmac)
Grupo 4 - Infraestrutura
Mauro Scarmocim (Fiscal)
Hildo Alves dos Santos (Fiscal)
May Ling M. Wong (Fiscal)
Ana Ruth Motta (Fiscal)
Giuliano Marcelo Gomes (Fiscal)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)

Por Guilherme Carvalho

Neste mês iniciam os debates dos
grupos de trabalho que proporão a revisão
dos planos de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV) dos servidores municipais. E
o Sismuc quer aprofundar o debate com a
categoria para garantir que os argumentos
dos trabalhadores sejam considerados nas
reuniões. Dentre os itens a serem debatidos
estão não apenas a revisão das tabelas salariais, mas a mudança dos critérios de avanço.
Atualmente os crescimentos horizontal e
vertical estão restritos a avaliações de chefias, que podem beneficiar ou prejudicar os
servidores de acordo com seus interesses.
Para os diretores do Sismuc, este é o
fator principal que resulta na prática de
assédio moral e tentativas de algumas chefias em punir servidores que participem de
atividades sindicais ou que questionem as
atitudes da gestão, por mais incoerentes
que sejam. É o que obriga os servidores a
se submeter aos interesses das chefias ao
invés do interesse público, que deveria ser
prioritário no serviço municipal.
Eleição dos representantes
Os representantes dos servidores
municipais nos grupos de trabalho foram
eleitos em assembleia realizada no dia 17 de

maio. Eles terão a responsabilidade de levar das municipais e dos servidores da saúde.As
as questões da categoria para debate com os datas para o início das reuniões ainda não
gestores sobre os novos planos de cargos, foram agendadas e devem ser divulgadas
carreiras e vencimentos. Foram aprovados em breve pela Prefeitura. O andamento dos
26 nomes que farão parte de 10 grupos dif- trabalhos poderá ser acompanhado no sítio
erentes, divididos por áreas de atuação do do Sismuc e nas reuniões dos coletivos, com
serviço público municipal.
datas divulgadas na agenda da página.
A votação indicou até 5 pessoas por
grupo, além da coordenadora do Sismuc
Irene Rodrigues, que
participará de todos os
GT´s. Em alguns casos
1. Crescimentos automáticos
não foi possível eleger
2. Avanço anual por tempo de serviço
a equipe completa do
grupo e o sindicato
3. Crescimento por nova titulação escolar
deverá indicar pessoas,
4. Fim das avaliações de desempenho por
conforme definido pela
cheﬁas
assembleia. Além disso,
5. Avanço no cumprimento de carga horário
o sindicato pretende
em cursos de capacitação
contratar uma asses6. Bolsas de estudo para os servidores
soria técnica para con7. Mudança na tabela salarial para que
tribuir nos debates e
todos tenham chance de chegar ao topo
contará com apoio de
8. Fim da competição entre servidores por
sua assessoria jurídica.
vagas nos crescimentos vertical e horizontal
Dois grupos já
9. Transparência nos critérios de crescihaviam eleitos seus
mento
representantes em separado. Foi o caso dos guar-

O que defender para
a revisão dos planos

Grupo 5 - Comunicação/Técnico/Administrativo
Hugo Ricardo Klat (Contador)
Carlos Roberto Siofﬁ (Tecn. Contab.)
José Harte Filho – 33638 (Analista Organizacional)
Margarida C. de Quadros (Sociologa)
Manuel Eugênio dos Santos T. Ribas (Analista de Finanças)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)
Grupo 6 - Educacional
Andrea Madsen Rodrigues (Educadora)
Anderson Cristian Walter (Educador Social)
Arno Emilio Gerstenberger Junior (Educador Social)
Diego Spinoza dos Santos
Vera Lucia de Souza (Educadora)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)
Grupo 7 - Tecnologia
Luiz Dolci Filho (Operador de Computador)
Cezar Luiz Vianna da Conceição (Técnico de teleprocessamento)
Danusa Maria Striker M.Correia (Analista de Sistema)
Humberto Salce (Analista de Sistema)
Luiz Gonzaga Rodrigues (Programador de C. de Máquina)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)
Grupo 8 - Básico
Priscila Bittencourt de Queiroz (Auxiliar de Serviços Gerais)
Rita Choiuski Kloster (Auxiiar de Serviços Gerais)
Ilma Alves Bomﬁm (Cozinheira)
José Vanderlei da Silva Santos (Polivalente)
Maria de Lourdes F. de F. Gonçalves (Auxiliar Admin. Operacional)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)
Grupo 9 - Cultura
Desire Dias Fabri (Programadora A. Cultural)
Joseane Baratto (Promotora Cultural)
Larissa M.S. Franco (Instrutora de Arte)
Ozanan Aparecido de Souza (Historiador)
Rui Marcelo Suttil de Oliveira (Auxiliar Cultural)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)
Grupo 10 - Jurídico/Tributário
Carlos Augusto Martinelli Vieira da Costa (Procurador)
Sintia Line Alves de Bastos (Auditor)
Fernando Humberto Angulski de Lacerda (Auditor)
Celso da Costa Rodrigues (Auditor)
Ricardo Rodrigues Ribeiro (Auditor)
Irene Rodrigues dos Santos (Dirigente Sindical)

MOBILIZAÇÃO
ESCALA SUEC

Prefeitura
mantém regime
de escalas em
cmum

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

Discussão não pontua
reformulação de cargos

Por Manoel Ramires e Guilherme Carvalho

A Secretaria de Saúde de Curitiba tem apresentado
resistências para melhorar o regime de escalas dos Centros
de Urgências e Emergências Médicas (cmum’s.) A argumentação é de que o modelo 12 por 60 geraria muitas horas extras.
A Prefeitura pretende manter o estilo misto nos Centros, ou
seja, escalas de seis horas diárias para alguns e de 12 horas
de trabalho por 60 de descanso para outros. No entanto, em
assembleia realizada no Sismuc, os trabalhadores do Serviço
de Urgência e Emergência de Curitiba (Suec) decidiram
lutar pela escala 12/60 no período diurno.
Para Nilton Pereira Junior, superintendente de gestão
em saúde, a nova escala geraria muita hora extra, o que
poderia afetar a qualidade de vida dos profissionais. Posição
contestada pelo sindicato. Para o Sismuc, a decisão da gestão
de manter o regime de seis horas diários misto com o de
12 por 60 é um retrocesso. “Nós continuamos lutando pela
escala de preferência dos servidores, que foi aprovada em
assembleia”, argumenta Diana Guérios, diretora do Sismuc.
Uma saída para o impasse é a opção de o servidor
requerer a sua chefia a inclusão na jornada pretendida. As
escalas são montadas mensalmente e a nova organização
tem início em 26 de junho. Isso pode ocorrer desde que não
haja sobreposição de horários entre servidores. Para avaliar
o impacto dessa proposta, um Grupo de Trabalho se reúne
já no dia 14 de junho.

Por Viridiana Saldanha

A apresentação de objetivos
e cronograma da Administração
Municipal frente aos Planos de
Cargos, Carreiras e Vencimentos
aconteceu nesta tarde (20), no
Edifício Delta. Para isso, a PMC
realizou uma apresentação com a
direção do Sismuc e os servidores
eleitos para representar cada categoria nos Grupos de Trabalho.
Porém, não foi citado um dos
pontos que mais preocupa os servidores: a discussão sobre os cargos.
Entre as premissas para se
realizar o PCCV, Christian Luiz da
Silva, superintendente da SMRH,
pontuou o atendimento da expectativa de evolução do servidor
em sua carreira, permitindo sua

aposentadoria. Disse ainda que
pretendem diminuir as distorções
existentes entre as funções similares nos planos diferenciados e
que o tempo de movimento na
tabela seja adequando a trajetória
profissional do servidor.
Para a conclusão da formação
do Plano foram apresentadas três
etapas. A primeira engloba os
Grupos de Trabalho, nela serão
discutidas as singularidades em
funções e cargos de junho até
dezembro deste ano. Ainda nesta
etapa será realizada uma enquete
especializada de cada categoria,
para ouvir os principais levantamentos da base.
A segunda etapa será de
dezembro deste ano até março de
2014, que ocorrerá a compilação e

proposição do anteprojeto de lei.
Já a implantação, que consiste na
terceira etapa, a previsão é abril
de 2014.
Irene Rodrigues, coordenadora de estrutura do Sismuc,
avalia: “a reunião deixou claro
que nós precisamos estar unidos,
de fazermos várias conversas e
principalmente que precisamos
nos qualificar para esse debate
do plano de cargos. A Prefeitura
deixou muito claro que não vai
fazer esse debate de Plano de
Cargos. A Prefeitura está mais
preocupada em discutir a tabela,
como se movimentar na tabela e
as perspectiva na forma das pessoas andarem pra aposentadoria,
mas não está disposta a discutir
cargos”.

Resolução de congresso
A revisão dos PCCV’s é uma bandeira antiga dos servidores municipais. No último congresso
do Sismuc, realizado em 2010, aprovou-se o seguinte texto: “Esta lógica torna o meu companheiro
de trabalho em adversário e assim fragiliza a organização por local de trabalho e a solidariedade.
O valor do acréscimo na remuneração salarial quando do procedimento de crescimento vertical é
irrisório (apenas 15%, mesmo para quem tenha mestrado ou doutorado), sendo, portanto, um processo excludente para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal,
ainda que apresentem todas as credenciais para dele participar.”

CABEÇA ERGUIDA

Pelo documento, os servidores terão restabelecidos todos os direitos perdidos
durante o período, inclusive os descontos ﬁnanceiros.

Novela chega ao fim
assinada conciliação das greves
Foto: Viridiana Saldanha

DÚVIDA GERAL

A coordenadora geral do Sismuc Ana Paula Cozzolino assina documento que arquiva ações judiciais sobre greves.

Por Viridiana Saldanha

com a licença-premio não terá mais, quem
tinha isso descontado do estágio probatório

Finalmente a novela das punições de

não tem mais, quem contava para fins de

servidores que participaram de atividades

aposentadoria não tem mais, no caso dos

sindicais como greve e paralisações chegou

excluídos que foram abertos processo

ao fim. O Sismuc e a Prefeitura assinaram

administrativos, esses serão extintos”.

o acordo que ‘limpa a ficha’ de servidores

Servidores que participaram de três

que participaram das sete atos, iniciando um

greves ainda terão que realizar reposições.

novo patamar em Curitiba. Essa conciliação

É o que lembra Ana Paula Cozzolino, coor-

é resultado da mobilização dos servidores

denadora geral do Sismuc.“É bom lembrar

firmada na mesa de negociação.

que com relação a 3 greves desse período,

A medida prevê a exclusão das ano-

no caso dos educadores de 2007 e as gerais

tações de falta aos que participaram de atos

de 2011 e 2012 terá que ser realizada as

ocorridas no período compreendido entre

reposições, para a devolução dos descontos

os anos de 2007 e 2012. Pelo documento,

financeiros, após serão feitas as devoluções

os servidores terão restabelecidos todos

dos descontos, tanto PPQ’s, IDQ’s, quanto

os direitos perdidos durante o período

difícil provimento e dias descontados”.

inclusive os descontos financeiros (PPQ,

A anistia era uma das principais

IDQ e Difícil Provimento, com exceção do

bandeiras do Sismuc nos últimos anos. A

crescimento vertical e horizontal.

impossibilidade de acordo durante a gestão

Ludimar Rafanhim, advogado do

de Beto Richa e Luciano Ducci marcou um

Sismuc, informa os principais ganhos da

período de ausência de diálogo com os ser-

conciliação: “com relação a todos os pro-

vidores. Por diversas vezes o Sismuc tentou

cessos foi reestabecido todos os direitos

rever os direitos por meio de negociações

funcionais. Então quem tinha problema

ou por ações judiciais.

“Vencimento
complementar
transitório”
Por Guilherme Carvalho

As dúvidas de servidores sobre os
valores da incorporação do Programa
de Produtividade e Qualidade (PPQ),
fez com que o Sismuc publicasse um
esclarecimento no mês de maio. A confusão foi causada porque o contracheque
traz a modalidade de “vencimento complementar transitório”, equivalente a R$
86,85. Este valor, conforme descrito na
lei 14.241, publicada em 1º
de maio de 2013, integra
o vencimento básico do
servidor, refletindo em
direitos como aposentadoria. A medida é resultado da negociação realizada entre servidores e a
administração municipal
durante os últimos meses.
C o n f o rm e n e go ciado, a Prefeitura incorporaria R$ 85 do PPQ
este mês, adicionado do
reajuste da inflação.Além
disso, outros R$ 100 já

foram incorporados aos salários em
março, como resultado da mobilização
da categoria em 2012.
Outras duas parcelas de R$ 100
serão adicionados aos salários dos servidores, sendo uma em agosto e outra
em novembro. Após isto, o vencimento
complementar transitório deixará de
existir e os valores deverão aparecer
somados ao vencimento básico com
adicional de R$ 386,85.

PENSAR A CIDADE

Falta de estrutura, funcionários e
concepção comprometem
planejamento de ações
voltadas à população.

Sociólogos
acumulam funções
na Prefeitura
Foto: Manoel Ramires

Por Manoel Ramires
Pilhas de pesquisas, estudos, relatórios
e outros documentos para serem analisados.
Dados para serem tabulados. Essa é a realidade diária dos 13 sociólogos concursados
da Prefeitura de Curitiba. Espalhados por
diversas secretárias, eles intensificam seus
encontros no Sismuc para relatar suas atividades e apontar as principais dificuldades
vivenciadas. Os sociólogos também têm
representantes no grupo de trabalho que
deve rever o Plano de Carreira dos servidores
municipais de Curitiba.
O principal ponto em comum é a falta
de estrutura física e de funcionários para
desenvolver suas atividades. Na parte de
estatística, por exemplo, os sociólogos
necessitam da colaboração de estagiários
para tabular dados. No entanto, por causa
do valor baixo pago, não se encontram
estudantes disponíveis.
Outro exemplo negativo é a ausência
de sociólogos no planejamento urbano
de Curitiba. A prioridade é relacionada
a questão física da cidade. Em um novo
loteamento, por exemplo, não é feito um

levantamento social para poder estruturar
cmeis, USs e demais estrutura da PMC. E isso
é reconhecido na reclamação da população
por falta de equipamentos públicos.
Para os sociólogos, a melhor forma
de corrigir o desvio de concepção é
realizando concurso público e reestruturando a carreira. Everson
Roberto Schiessel, coordenador
de administração do Sismuc,
conta que o risco de extinção da
carreira na Prefeitura é grande
e precisa ser impedido. “São
apenas 13 sociólogos, sendo
que duas estão em vista de se
aposentar. Eles temem que haja
a extinção da carreira na PMC
pela falta de concurso. O povo vai
sendo prejudicado. Precisamos
evitar isso”, alerta.
Grupo do PCCV
A socióloga Margarida C. de
Quadros foi eleita representante
dos sociólogos para a discussão
do Plano de Carreira no grupo 5
- Comunicação/Técnico/Administrativo.

ASSEMBLEIA EDUCADORES

Assembleia de
educadores discute LTS,
hora-atividade e
falta de funcionários.

Afastamento por
LTS preocupa
sindicato
Por Manoel Ramires
Após as paralisações de dois
cmei’s em maio, as reclamações dos
educadores quanto às condições de
trabalho cresceram substancialmente.
As queixas abordam, principalmente,
a falta de condições de trabalho e
a baixa quantidade de educadores
por cmei. O resultado é aumento do
número de crianças por educador
e, conseqüentemente, aumento do
risco de afastamentos por Licença
para Tratamento de Saúde – LTS. Isso
cria um ciclo vicioso em que licenças
desfalcam equipes, prejudicam a hora
permanência e aumentam a chance
de novas ausências.
De sua parte, o Sismuc destaca
que tem cobrado da administração
municipal a realizam de novos concursos para preencher as vagas existentes e ainda permitir que eventuais

afastamentos sejam supridos por
educadores com o objetivo de minimizar problemas. O sindicato ressalta
também que todo e qualquer paralisação que tenha foco na melhoria
das condições de trabalho terá apoio
e estrutura fornecida pela entidade.
Mas somente isso não basta. Ao
longo do mês de junho o sindicato
estará fazendo um mapeamento
presencial e por telefone nos cmei’s
para indicar onde estão ocorrendo
os afastamentos na educação, quais
os motivos dessas licenças e propor
soluções imediatas e para o Plano de
Carreira dos educadores. Outra ação
é a realização de uma assembleia de
educadores no dia 19 de junho, às 19
horas, no Sismuc. Os temas são a discussão dos motivos ao afastamento,
o descumprimento da hora-atividade
e a falta de funcionários.
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PRÁTICA ANTISSINDICAL

Acompanhe, em breve, as notícias
do Sismuc pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp

DENÚNCIA

Retaliação poderia ter início após denúncias de irregularidades em
presídios e no uso da máquina pública.

Policiais denunciam
perseguição do
Governo do Estado
Por Manoel Ramires

Servidores ligados ao Sipol Sindicato dos
Investigadores de Polícia do Paraná (Sipol)
denunciam que estão sendo perseguidos
pela gestão Beto Richa. A retaliação teria
começado depois que interesses da cúpula da
Polícia, que estaria se omitindo com relação à
fuga de presos e a condições de trabalho dos
servidores, foram contrariados. As práticas
antissindicais em curso seriam abertura de
processos de sindicância contra diretores
do Sipol e o cancelamento da contribuição
sindical.
Um dos processos de sindicância aberto
foi contra o investigador Ezequiel de Camargo

Ventura. Contra ele é solicitada suspensão por
estacionar um veículo em frente ao Departamento de Polícia. A alegação é de que o estacionamento é irregular. No entanto, o Código
de Trânsito, no artigo 120, permite “parar e
estacionar” em casa de necessidade, desde
que o carro esteja em serviço e devidamente
caracterizado e sinalizado, como era o caso.
Para ter comparação, no caso denunciado
pelo jornal Gazeta do Povo (série “Policiais
fora da lei” - 2012), em que corregedores,
investigadores e escrivães foram flagrados utilizando carros oficiais de forma particular, não
houve punições. A maioria das sindicâncias
foi arquivada. Como no caso do delegado corregedor Paulo Ernesto que estava na padaria,
mas que teve seu processo arquivado (veja
foto). O responsável pelo arquivamento dessa
sindicância foi Walter Baruff. Ele analisou
a sindicância a partir de maio de 2012. Na
seqüência, após o arquivamento, Baruff foi
nomeado membro do Conselho da Polícia
Civil em 4 de abril de 2013.
Outro servidor que sofre processo de
sindicância para expulsão é Eyrimar Bortot.
Ele conta que por causa da denúncia de
problemas institucionais e estruturais dentro
da Polícia Civil ocorre a perseguição. Está
ocorrendo “transferência ilegais, remoções
e sindicâncias abusivas. Eu peguei 60 dias
de suspensão porque mandei um e-mail pedindo reajuste salarial para os investigadores.
Também fui vitima de um fato montado
que me acusa do desaparecimento de um
caminhão.A acusação, curiosamente, parte de
um grupo que devia dinheiro ao Banestado e
também ligado as cúpulas governamentais”,
estranha. Bortot ainda relata que provou sua
inocência na Justiça comum, mas que o setor
administrativo não reconhece porque “quer
demitir os inimigos da coroa”.
As perseguições também atingem a liberdade de autonomia sindical. O atual governo
do estado solicitou ao Secretário de Segurança
Cid Vasques que não seja repassado a con-

tribuição
sindical de R$ 18 ao Sipol.
Após uma ação judicial na 4ª Vara do trabalho de outro sindicato, ficou proibido o
imposto sindical e a cobrança de
dissídio coletivo. “O que não é o
caso, pois a mensalidade é um ato
voluntário do trabalhador”, destaca
Ezequiel Ventura, diretor financeiro
do sindicato. O Sipol entende que
o secretário foi induzido ao erro e
busca restabelecer as contribuições.

ENTREVISTA
A FORÇA DO POVO

Acompanhe as notícias na página do
Sismuc e ﬁque bem informado:
www.sismuc.org.br.

9

Para Ricardo Oliveira, marca é o nepotismo e precarização do serviço público

Sociólogo
da UFPR vê
retrocesso
do governo
Beto Richa
críticas e intranqüilidade. Muitos apontam

pagar o funcionalismo. Ele não está pondo

leitura do meu livro "Na Teia do Nepotismo.

a sua inconstitucionalidade e mesmo depu-

na conta do servidor o problema dele?

Sociologia Política das relações de parente-

Jornal do Sismuc: Se o “Tudo Aqui” for criado,

tados situacionistas votaram contra, como

RO: O servidor de carreira está despresti-

sco e poder político no Paraná e no Brasil".

o atendimento ao cidadão poderá ser real-

o primeiro-secretário da Assembleia, o dep-

giado e o governo Beto Richa

izado por funcionários não concursados?

utado Plauto Guimarães. A oposição ao gov-

ampliou muito e desnec-

Ricardo Oliveira: O Programa "Tudo Aqui" é

ernador Beto Richa denunciou a falência

essariamente o número

bastante polêmico e chegou a ser suspenso

do governo e aspectos jurídicos do Sistema

de cargos comissionados,

de Gestão Integrada dos

contratados sem concurso

Recursos Financeiros do

público. O Paraná precisa

Paraná também estão

de uma burocracia moderna,

sendo criticados e ques-

meritocrática, concursada,

tionados pela Ordem

especializada, eficiente e

dos Advogados (OAB-

transparente. O governo do Paraná aumen-

tuições políticas. O Paraná precisa de um

PR). Os recursos para a

tou em 10% o número de comissionados no

governo transparente e não "traz parente"!

educação mostram os

seu quadro de funcionários nos últimos

baixos salários e o grande

meses, mais de quatrocentos novos cargos

ao programa precisam

descontentamento dos

em comissão foram criados enquanto os

ser melhores esclarecidos. A experiência

professores. A saúde

funcionários de carreira tiveram pequenos

paranaense com contratos longos não foi

enfrenta a crise da dengue na região norte

reajustes salariais depois de muito esforço

bem sucedida, como no caso dos pedágios

e oeste. A segurança mostra uma população

e luta!

e suas altas tarifas.

assustada com a criminalidade. Os recursos

Por Manoel Ramires

pelo Tribunal de Contas.
A licitação previa contratos de 25 anos e envolve
um valor de quase três
bilhões de reais, o que
motivou amplos debates
e críticas na Assembleia
Legislativa. Muitas dúvidas e questionamentos

Os recursos precisam ser garantidos politicamente
por um governo que
não tem investido o
necessário nestas
áreas estratégicas.

o governo Beto
Richa amplia e
continua a tradição
de nepotismo na
administração
pública paranaense

precisam ser garantidos politicamente

JS: Oo governo Beto Richa tem feito lotea-

JS: A superconta que Beto Richa quer criar

por um governo que não tem investido o

mento de cargos e nepotismo?

não pode desviar dinheiro da educação,

necessário nestas áreas estratégicas.

RO: Sim, o governo Beto Richa amplia e

saúde e segurança?
RO: A superconta também gerou muitas

continua a tradição de nepotismo na adminJS: O governo diz que a superconta é para

istração pública paranaense. Recomendo a

José Richa tinha prometido
modernizar e democratizar o
Paraná nas eleições de 1982
e hoje assistimos apenas
a oligarquização familiar
da máquina pública e as
mesmas famílias poderosas
de políticos profissionais
controlando as nossas insti-

INTERATIVIDADE
Conﬁra a entrevista
completa em áudio
na página do Sismuc.
Acesse pelo link Multimídia > Áudios.
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Servidor sindicalizado tem assessoria
jurídica no Sismuc para questões
trabalhistas. Basta agendar horário.

REPORTAGEM ESPECIAL

Desmonte do estado e de
serviços públicos já reﬂete
na população.

Beto Richa sucateia o
funcionalismo público

CONJUNTURA
CURTAS

Centrais se articulam para
derrubar projeto sobre
terceirização
A polêmica sobre a regulamentação da terceirização de mão de
obra, que há 15 anos opõe representantes dos trabalhadores e dos
empresários no Congresso Nacional, promete voltar ao centro do
debate político nos próximos dias. O Projeto de Lei 4.330, de 2004,
que regulamenta a prática da terceirização no país, deverá entrar em
pauta esta semana na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) da Câmara dos Deputados e sofre o repúdio do movimento
sindical. O presidente da CUT Wagner Moraes quer urgência na elaboração de propostas comuns, que serão apresentadas em breve ao
governo federal para pressionar o Executivo a se envolver no debate
do Congresso. (Agência Brasil Atual)

Por Manoel Ramires

O governo Beto Richa tem colocado suas
‘asinhas pra fora’ contra o serviço público.
Além de tentar criar o projeto “Tudo aqui”,
que privatiza o atendimento ao cidadão por
25 anos, substituindo o trabalho realizado
por servidores, o governador tem inflado
a máquina administrativa com milhares
de comissionados, com reajustes salariais
que passam de 100% enquanto que, para os
servidores estaduais, além de não oferecer
nenhum ganho real, tentou parcelar o reajuste
em duas vezes.
É o caso da negociação com os professores estaduais. Para o coordenador de
comunicação da APP-Sindicato Luiz Paixão
Rocha, a postura do governo estadual é
um retrocesso: “É lamentável a atitude do
governador de propor um parcelamento das
perdas inflacionárias dos servidores públicos
do Paraná”.
Outro setor que vive em aflição com o
governo neoliberal de Richa é a saúde. Para o
Sindisaúde, o governo sucateia os servidores
estaduais e ainda concede aumentos imorais
para seus comissionados. “Na esmagadora
maioria dos casos o cargo comissionado
fica na sala do ar-condicionado atendendo a

burocracias. Rotina tranquila, boas condições
de trabalho e dinheiro no bolso. Não são eles
que atendem a população. Nos hospitais
da Sesa, por exemplo, reina a sobrecarga
de trabalho das equipes das enfermarias,
cozinha, laboratório, pronto-socorro, Centro
Cirúrgico”, relata Eloisa Helena de Souza,
coordenadora geral.
O reflexo da postura antifuncionalismo
público é o sucateamento dos serviços
prestados à população. Na educação, por
exemplo, os jogos escolares foram comprometidos, uma vez que o governo reduziu
a quantidade de professores de educação
física. O planejamento das aulas também
está comprometido. Isso ocorre porque o
governo estadual não cumpre a hora-atividade. “Esta medida contribuiria muito para
o professor dar uma aula melhor, se preparar
mais. Aqui no Paraná esta Lei nacional ainda
não é aplicada na íntegra”, critica Paixão. Já a
saúde entende que os acordos políticos para
garantir a reeleição têm efeito negativo na
população. “A população sofre com a falta de
atendimento, e com a falta de qualidade. O
governo faz propaganda, mas sua política se
resume ao repasse de dinheiro público para
hospitais privados, sem controle algum”,
completa Eloisa.

Para Chauí, ditadura
iniciou devastação física
e pedagógica da escola
pública no Brasil
Violência repressiva, privatização e a reforma universitária que fez
uma educação voltada à fabricação de mão-de-obra, são, na opinião
da filósofa Marilena Chauí, professora aposentada da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, as cicatrizes da
ditadura no ensino universitário do país. Chauí relembrou as duras
passagens do período e afirma não mais acreditar na escola como
espaço de formação de pensamento crítico dos cidadãos, mas sim
em outras formas de agrupamento, como nos movimentos sociais,
movimentos populares, ONGs e em grupos que se formam com a
rede de internet e nos partidos políticos. A entrevista completa pode
ser conferida em http://www.redebrasilatual.com.br. (Paulo Donizetti de Souza, Rede Brasil Atual)
Foto: Reprodução internet

DENÚNCIA

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

INFLANDO A MÁQUINA

É tudo para os cargos
comissionados
Por Manoel Ramires

O gasto do governo estadual com
salários e outras vantagens dos cargos
em provimento de comissão na administração direta passou de R$ 76,7 milhões
em 2009 para R$ 216 milhões em 2012. A
nomeação leva em conta apenas os funcionários sem concurso público ligados ao
gabinete do governador ou às secretarias.
Isso representa uma elevação de 283%
com pessoas que não prestaram concurso
público. Somente nos três primeiros meses
deste ano foram criados 729 novos cargos
comissionados no Paraná, sendo 278 em
janeiro, 180 em fevereiro e 271 até o dia
19 de março.
Com os novos cargos, o governo Richa
possui atualmente 4.076 cargos comissionados na administração direta, contra
Elaboração: Manoel Ramires

4.445 do Governo Federal. Esses números foram
inflados depois da derrota
de Beto Richa na capital
em 2012. Segundo dados
obtidos com exclusividade
pelo Jornal do Sismuc, pelo
menos 76 servidores de
Curitiba estão cedidos ao
governo para atuarem com
cargo em comissão. Além
deles, outros 36 pedidos de
‘empréstimo’ aguardam resposta na nova
gestão municipal.
Lei
Um dos principais problemas na Prefeitura de Curitiba é a falta de servidores
públicos. Isso ocorre muitas vezes justamente porque servidores assumem cargos
em comissão em outra esfera de governo ou
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MOBILIZAÇÃO ESTADUAL

Servidores
garantem
reajuste em
parcela única

Reprodução

Por Valnísia Mangueira /
APP-Sindicato

Dezenas de servidores e servidoras, das várias categorias do serviço
público do Estado, lotaram as galerias
do Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná no final de maio. O
objetivo: acompanhar a votação do
projeto de lei 211/2013, de autoria do
pedem licença sem vencimentos, como o
caso do ex-prefeito e médico Luciano Ducci,
que não retornou ao seu posto de trabalho
após a eleição. A regra que permite ceder
funcionários entre governos é a lei 12.072 de
2006, regulamentada pelo decreto 86/2007.
Essa mesma lei permite que o governo
municipal, se desejar, peça a devolução de
servidores emprestados.

Executivo, que estabeleceu o pagamento de 6,49% relativo a data-base
do funcionalismo estadual. E foi o que
aconteceu. Os deputados aprovaram
o reajuste salarial, com uma emenda
do líder do governo na Alep, deputado
Ademar Traiano (PSDB), que alterou a
redação do artigo 5º do texto e estabeleceu que a aplicação seja feita em
folha de pagamento no mês de junho
de 2013, retroativo a 1º de maio. As
outras emendas do FES, apresentadas
pela bancada do PT, foram rejeitadas.
Apesar de garantir os 6,49%
para todos os servidores estaduais,
o Governo ainda não encaminhou à
Assembleia o projeto de lei que trata
do pagamento da diferença entre o
percentual da data-base e o do Piso
Salarial Profissional Nacional no
Paraná (7,115%). O líder do governo
também afirmou à direção da APP que
o governo não esqueceu do pagamento do Piso e deverá encaminhar
uma solução nos próximos dias. No
dia 16 de maio, o governo informou à
APP-Sindicato que o pagamento do
PSPN também seria parcelado. O Conselho Estadual da entidade definiu,
que a categoria iniciaria uma jornada
de luta contra o calote do governo, que
havia se comprometido em pagar o
Piso aos professores e professoras da
rede estadual em maio.

28
06

Coletivo SMAB
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
07

Coletivo SMEL
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
08

Fórum estadual
Fetsuas
Horário: 08 hs
Local: APP-Sindicato

28
10

Mesa negociação
aposentados
Horário: 10h30 hs
Local: Ed. Delta

10

Assembleia geral
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

abril
junho

abril
junho

abril
junho

abril
junho

junho

28
12
abril
junho

Coletivo Guarda
Municipal
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

A riqueza que vem do terror
28
18
abril
junho

Grupo de Estudo
Lei 9626/99
Horário: 14 hs
Local: Ed. Delta

28
19

Assembleia Educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

19

Cineclube Sismuc
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

abril
junho

junho

28
20
abril
junho

Negociação
Abastecimento
Horário: 9 hs
Local: Ed. Delta

28
20

Coletivo ICS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

abril
junho

28
13

Coletivo FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
26

Coletivo Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
17

Coletivo dos
Polivalentes
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
27

Coletivo Fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

abril
junho

abril
junho

abril
junho

abril
junho

Por Manoel Ramires

Homem de Ferro 3 é um bom
filme de ação, com seus efeitos especiais e que tem um toque especial
com interpretação excelente de Robert
Downey Jr. Só isso bastaria para
assistir o filme. Mas que tal prestar
atenção ao fator político? Dê uma
olhada nos EUA que guerreiam com os
índios, com os alemães, com os russos,
com os vietnamitas e, agora, com os
terroristas islâmicos. Pergunte-se se
todos são sempre inimigos ou se o foco real é outro. Interrogue-se por que é preciso vender o medo para comprar
a segurança. Uma das principais indústrias do mundo, a
bélica, utiliza-se justamente do ferro, do aço e do pânico
para conquistar dinheiro. Este é o
tema de fundo da ficção cada vez
mais real, afinal, o preço da paz é a
guerra.

Ficha Técnica
Título: Homem de Ferro 3
Diretor: Shane Black
Ano: 2013
País: EUA,China
Gênero: Ação
Cor: Colorido

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

Prosa e poesia com
sotaque curitibano
Por Viridiana Saldanha

O jornalista e escritor Pedro Carrano fez sua estreia na literatura com a obra: “Três Vértebras e um Primeiro Testamento”. O livro é uma espécie de coletânea, uma seleção de três
livros escritos em momentos diferentes ao longo de mais de dez anos. Diretor do Sindicato
de Jornalistas do Paraná, repórter do jornal Brasil de Fato e assessor de imprensa sindical,
ele traz livro de contos curtos, que transitam do fantástico à temática urbana, dialogando
com autores como Marçal Aquino, João Antonio,
etc. Carrano trabalha com temáticas que navegam
do absurdo à realidade, muitas vezes num contexto
desumanizado, como define o próprio autor. Na
obra, há ainda uma sequência que leva o leitor para
um lado mais poético, com poemas curtos.
Para saber mais informações e adquirir o livro
ligue diretamente para o autor Pedro Carrano no
telefone: 9643-5967

Referência Bibliográfica:
CARRANO, Pedro. Três vértebras e um primeiro
testamento. Curitiba: LF Editora e Impressos Ltda,
2013.

