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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.

INFORMATIVO SEGMENTADO

EDITORIAL

Mobilização traz histórico
de conquista dos guardas

Para além de uma tabela
O Sismuc tem se reunido com a Prefeitura, com a Secretaria
de Recursos Humanos e com técnicos para discutir mudanças no
plano de carreira dos servidores. Estão formados 10 grupos de
trabalho das diversas categorias. A primeira etapa das negociações
é a avaliação das mudanças de plano de carreira, seja o agrupamento por carreira ou a tabela única com até 18 referências. Para
o Sismuc, alguns pontos ainda não estão bem claros, como quais
são as regras de progressão salarial na tabela e de como se dará
o reenquadramento dos servidores que têm mais tempo de casa.
Contudo, a Prefeitura tem deixado claro que não pretende
fazer o debate de planos de cargos. Ela parece estar mais ocupada
em discutir a tabela e de que forma as pessoas vão caminhar para
aposentadoria ao invés de discutir efetivamente o plano de cargos.
Por isso, temos que ampliar o debate do PCCV dentro dos
coletivos por segmento, abordando o descritivo de função, as
condições de trabalho, incentivo para crescimento, jornada
de trabalho e aposentadoria. Algumas áreas, como a saúde, a
assistência social e a educação, possuem diretrizes nacionais para
elaboração destes planos. É nelas que podemos nos basear para
ir além de gráﬁcos e números até aqui apresentados pela gestão.
Devemos ter a clareza que a discussão do plano não pode se
restringir apenas à tabela de vencimentos, aﬁnal, o servidor não é
apenas um número. É fundamental reﬂetir sobre esse processo e
suas consequências na vida funcional de cada um de nós.
Devemos levar essa discussão para os nossos locais de
trabalho e para dentro dos coletivos e pressionar o governo
Fruet, aﬁnal, o futuro dos servidores municipais não pode ﬁcar
na planilha dos gestores.

Por Manoel Ramires

O Sismuc entregou aos guardas municipais mais uma edição do Jornal Mobilização. A distribuição foi durante o aniversário de 27 anos da Guarda Municipal.
Neste ano, o sindicato completa 25 anos. Ou
seja, a história dos guardas municipais e do
sindicato se complementa. E o Mobilização
traz um pouco dessa história, destacando as
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lutas, as conquistas salariais, como dobrar o
piso da categoria, jurídicas e denúncias por
melhoria nas condições de trabalho. O jornal ainda destaca a importância de se mobilizar pelo Projeto de Lei 1.332/2003, que
regulamenta a atividade e a necessidade de
participação na reformulação do Plano de
Carreira. A edição do Jornal Mobilização nº
12 está disponível no sítio do sindicato para
download.

Direção
Alessandra Claudia de Oliveira, Alice da Silva, Andrea da Silva
Sampaio, Ari Junior de Miranda, Carmem Lucia Amaral Reichdal, Daniel Augusto Simões, Demerval Ferreira da Silva, Diana
Paula Leão Guérios, Elaine Cristina Borba dos Santos, Eliane
Cristina C. G. de Lima, Giuliano Marcelo Gomes, Henrique
Ramos Santana, Ilma Alves Bomﬁm, Jeferson Corradini, José
Ezael Pott Ferrando, Juliano Rodrigo Marques Soares, Leandro
Francel Alves Servilha, Leila dos Santos, Linda Alice Góes Gregorczuk, Lurdes Farias, Marcos André da Luz, Marcos Aurélio
Fernandes Jesus, Maria Aparecida Martins Santos, Mario
Barbosa, Marlene Aparecida S. Cazura, Marlene Camargo Melo,
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
05/08/2013.

ORGANIZAÇÃO

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

CONSTRUÇÃO E LUTA

MUNICIPAIS DO PARANÁ

Congresso já
conta com mais
de 100 delegados

Congresso da Fessmuc
elege nova diretoria
informações de Gibran Mendes/CUT-PR

O 3º Congresso da Federação
dos Sindicatos de Servidores Públicos
Municipais Cutistas do Paraná (Fessmuc), realizado no final de julho, em
Guarapuava, reuniu 135 delegados de
todo o estado. Eles elegeram a nova
direção da entidade, avaliaram a conjuntura no Brasil e no Paraná e definiram o plano de lutas da categoria para
os próximos anos.
O Sismuc foi representado por
39 delegados. A atual coordenadora
de estrutura Irene Rodrigues concorreu como presidente da Federação
com uma chapa completa apoiada
por várias entidades. No entanto, Cibele Campos, do Sindicato dos Servidores de Maringá foi reeleita para o
cargo. Irene ficou com um dos cargos
da diretoria executiva, juntamente
com outros dois coordenadores do
Sismuc: João Guilherme Bernardes e
Juliano Soares e a titular no conselho
fiscal Soraya Zgoda. Outros 8 servidores de Curitiba ficaram com cargos

de suplente e no conselho fiscal.
A coordenadora geral do sindicato Ana Paula Cozzolino, que também
participou do congresso, avalia positivamente do evento. “(A Fessmuc) é
um espaço amplo para a gente estar
organizando todos os municipais. Afinal de contas podemos estar em diferentes municípios, mas as pautas são as
mesmas”, diz. Ela também destaca a
participação dos delegados do Sismuc
que levaram as pautas dos servidores
de Curitiba para o congresso.
“É a base que define para onde
a Federação deve caminhar e, portanto, quais são as pautas prioritárias das
campanhas unificadas que vamos fazer no Estado”, disse a presidenta da
Federação, Cibele Campos. De acordo
com ela, alguns dos desafios do ramo
dizem respeito aos municípios menores que precisam respeitar a autonomia dos sindicatos, a regulamentação
das 30 horas na saúde e a organização
das guardas municipais.
Quem também esteve presente
no Congresso foi a presidente da
CUT-PR Regina Cruz.

Por Guilherme Carvalho

Mais de 100 servidores se inscreveram para o 10º Congresso do Sismuc.
Os interessados têm até o dia 14 de agosto
para confirmar sua inscrição. Para participar como delegado, basta baixar a ata que
se encontra no hotsite do congresso (www.
sismuc.org.br/congresso/10), realizar a
eleição no local de trabalho, preencher o
documento e entregar no Sismuc ou en-

Foto: João Santos/Sisppmug

Por Guilherme Carvalho, com
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viar em formato digital. O servidor deve
estar sindicalizado. Também podem ser
eleitos suplentes que substituirão os delegados em caso de impossibilidade de participar do evento.
O Congresso do Sismuc constitui a
principal instância deliberativa do sindicato,
onde se debate as estratégias de luta para os
próximos 3 anos. Este ano o congresso será
realizado na Associação Banestado, em Praia
de Leste, entre os dias 23 e 25 de agosto.
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ATIVIDADE NACIONAL

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

MOBILIZAÇÃO

Mobilização nacional promete trazer pautas gerais da classe trabalhadora

Trabalhadores são chamados para
paralisação no dia 30 de agosto
Por Guilherme Carvalho,
com informações da CUT

A CUT e outras 7 centrais
sindicais preparam uma nova
manifestação nacional para o dia
30 de agosto. A proposta é realizar
uma paralisação a exemplo do que
ocorreu no dia 11 de julho, quando
sindicatos de todo o país organizaram atos nas principais cidades
brasileiras. O objetivo é fortalecer a
representatividade do movimento
sindical a fim de fazer avançar as
pautas dos trabalhadores.
“Ficou claro para o Congresso Nacional e para o governo que
é preciso atender à nossa pauta”,
disse o presidente da CUT, Vagner
Freitas. “As centrais sindicais têm
unidade na defesa da classe trabalhadora. E pela conquista dos
itens da pauta de reivindicações
que entregamos para o governo
e para o Congresso, vamos até o
fim”, concluiu o dirigente.
Os principais itens da pauta são o fim da terceirização, redução de jornada para 40 horas
semanais sem redução de salário,

10% do PIB para educação, 10% do
orçamento para a saúde e o fim
do fator previdenciário, fórmula
matemática criada pela equipe
econômica do ex-presidente FHC,
que reduz o valor das aposentadorias. O fator é calculado levando-se em consideração a idade,
a expectativa de sobrevida (que
vem aumentando nos últimos
anos) e o tempo de contribuição
do segurado.
Dirigentes do Sismuc estão
percorrendo os locais de trabalho
para convocar os servidores municipais a aderirem à paralisação.
Calendário
No dia 6 de agosto foram
realizados atos contra a terceirização nas portas das federações
patronais em todas as capitais do
Brasil e também nas confederações
de empresários (CNI, CNC, CNC),
em Brasília. O objetivo é pressionar os empresários a retirar da
pauta da Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei 4330, que amplia a
terceirização da mão de obra, precarizando ainda mais as relações e
as condições de trabalho.

Foto: Guilherme Carvalho

Foto: Gibran Mendes/CUT

Mobilização realizada no dia 11 de julho, na praça Rui Barbosa, em Curitiba.

LOCAL DE TRABALHO

RLT têm a missão de
ampliar debate sobre
plano de carreira na base

Por Manoel Ramires

Representantes participam de
reuniões mensais no Sismuc.

Os representantes por Local de
Trabalho (RLT) saíram com a missão
de fomentar o debate nos locais de
trabalho sobre qual modelo de PCCV
pode trazer mais benefícios para os
servidores. Em reunião no Sismuc, entendeu-se que a discussão não pode
se restringir apenas à tabela de vencimentos. Os representantes perceberam
que alguns aspectos devem ser questionados.

Para Eduardo Recker, coordenador de formação do Sismuc, alguns
pontos ainda não estão claros. “Quais
são as regras de progressão salarial
na tabela? Pra gente ainda não está
claro. Outra coisa, como se dará o reenquadramento dos servidores nessa
nova tabela? Esse ponto é delicado
para que não haja perda ou achatamento dos servidores que tem mais
tempo de casa”, esclarece.
O sindicato quer ampliar o debate do plano abordando descritivo,

condições de trabalho, incentivos para
crescimento, jornada de trabalho, aposentadoria, entre outros. Essa discussão,
além do local de trabalho, deve ocorrer
dentro dos coletivos por segmento.
Grupos
Estão formados 10 grupos de trabalho, sendo que um é apenas do magistério. Os servidores estão representados nos outros grupos com quatro
pessoas: um representante do Sismuc
e outros três eleitos em assembleia ou
coletivo.

MOBILIZAÇÃO
COMEMORAR MOBILIZANDO

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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Plano de carreira deve ser discutido no segundo semestre em cima da pauta do sindicato

Fruet atende pauta do Sismuc e confirma
transporte gratuito para guarda
Por Manoel Ramires

O prefeito Gustavo Fruet
confirmou que vai encaminhar
à Câmara de Vereadores o projeto de lei que garante o passe
livre para os guardas municipais. A declaração foi feita durante o aniversário de 27 anos
da categoria. Atualmente, os
guardas já têm transporte gratuito mediante o uso da farda.
A nova lei exclui essa necessidade. Falta só definir como
funciona o passe, se haverá necessidade de apresentação de
carteira funcional ou não, como
ficou discutido em mesa de negociação.
Edilson Melo, guarda municipal e coordenador do Sismuc, esteve no Salão de Atos e
avaliou as declarações do Prefeito quanto ao atendimento
da pauta. “Segundo o Prefeito,
isso contribui para a segurança
dentro do coletivo, pois o guarda passa a ser um agente a paisana. Na verdade, Fruet atende
Foto: Manoel Ramires

a pauta dos guardas municipais
encaminhada pelo Sismuc durante a Campanha de Lutas”,
recorda.
O Plano de Carreira
também foi mencionado pelo
prefeito. Ele disse que neste
segundo semestre devem ser
discutidos todos os planos. A
última reunião com a guarda
ocorreu em 12 de junho. A Secretaria de Recursos Humanos
apenas apresentou a reorganização das tabelas de vencimentos. Muitos outros pontos ainda
precisam se debatidos.
Militarização
Outro ponto discutido
no aniversário de 27 anos da
Guarda Municipal foi a militarização. Atualmente, o projeto de lei 1332/2003 aguarda
votação na Câmara dos Deputados. Um deles é de que nenhum
adereço militar poderá ser utilizado na farda. Por outro lado,
subordina a Guarda Municipal,
em alguns momentos, à Polícia
Militar.

Fotos: Reprodução

Guardas municipais de Curitiba participam de solenidade, no
salão de eventos do Barigui, onde foi anunciado o avanço.

14 DE AGOSTO É O DIA D

Sismuc e Sismmac
mobilizam pais
pela educação
Por Manoel Ramires

O dia 14 de agosto foi escolhido
pela educação municipal para uma
grande mobilização em prol de condições de trabalho. Juntos, Sismuc
e Sismmac distribuem às comunidades um folheto que expõe alguns
problemas que ocorrem em Curitiba
como salas de aula lotadas, falta de
profissionais e descumprimento de
leis federais.

O folheto observa que há, em
média, 32 crianças por turma de cmei
em salas cujo ideal seriam apenas 15.
Também expõe que a falta de profissionais por afastamento para tratamento de
saúde ou por outros motivos impedem
que seja feita a hora permanência de
33%, conforme legislação federal.
Por fim, o folheto recomenda que
a população ligue no 156 da Prefeitura
dizendo que apoia o manifesto da educação.

DIREITO CONQUISTADO

Servidor deve registrar a reposição para
ser encaminhada ao RH e veriﬁcar se o
dinheiro foi adicionado ao contracheque

Servidor já pode fazer
reposição de greves
Por Manoel Ramires

Os servidores já podem
fazer a reposição referente às
greves e paralisações ocorridas
desde 2007. A reposição é resultado da negociação do Sismuc com
a Prefeitura para zerar as greves e
os prejuízos financeiros e funcionais ocorridos neste período de
mobilização. A reposição ocorre
em três etapas.
“Comunica-se a chefia, registrando em ata como será feita
a reposição. No processo de reposição, o servidor marca na folha-ponto, a caneta, e na referência ao lado coloca o período
reposto. Concluída a reposição, a
chefia deve encaminhar ao RH
documento comprovando que a
reposição foi feita”, explica Ana
Paula Cozzolino, coordenadora
geral do Sismuc.
Completado o processo do
servidor, ele deve acompanhar,

em seu contracheque, o pagamento dos valores. “Acompanhe
no contracheque a devolução do
dinheiro. Todos os valores têm
que ser devolvidos dos dias descontados, seja PPQ, IDQ, difícil
provimento etc”, comenta Cozzolino.
A restituição dos valores
pode ser um pouco demorada
devido ao grande número de
servidores que participaram das

mobilizações. Por isso, o sindicato aconselha que, em caso
de dúvida ou de dificuldade na
reposição, a entidade deva ser
procurada. Além disso, “a reposição pode demorar um tempo (a ser paga), pois beneficiará
cerca de 10 mil servidores. É um
processo um pouco mais lento
e o sindicato estará em contato
com o RH”, conclui a coordenadora do Sismuc.

DIREITO A ESTUDO

Servidor licenciado para curso de
pós-graduação tem direito a férias
Por Assessoria de imprensa STJ

O servidor federal tem
direito à percepção de férias,
com as consequentes vantagens pecuniárias, enquanto
permanecer afastado para
participar de curso de pós-graduação ou em licença-capacitação. A decisão é da Segunda
Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ao rejeitar agra-

vo regimental interposto pelo
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará,
em demanda contra uma professora que se afastou de suas
atividades para cursar doutorado.
O instituto interpôs recurso especial no STJ para
modificar decisão do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
(TRF5), que considerou que as

férias são asseguradas aos servidores em afastamento autorizado, o que inclui o período de
dedicação exclusiva a curso de
pós-graduação.
A alegação do instituto
é que houve violação aos artigos 76, 78 e 102, inciso IV, da
Lei 8.112/90, pois a servidora,
licenciada para o doutorado,
não estava no exercício de suas
atividades.

MERENDA PÚBLICA

MPF de Santa Catarina
recomenda fim da
terceirização da merenda
Por Assessoria Imprensa MPF-SC

A procuradora da República Daniele Cardoso Escobar
encaminhou ao secretário de educação de Santa Catarina,
Eduardo Dechamps, recomendação referente aos recursos
repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O pedido é para que haja maior fiscalização
nos gastos com a merenda fornecida em creches, pré-escolas
e escolas do ensino fundamental e médio, incluídas as escolas
indígenas e quilombolas. O Ministério Público Federal investiga possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria de Educação desde 2011.
No documento, também há a recomendação de que o Estado monitore a execução dos contratos terceirizados em vigor
e não realize novas licitações nos moldes do Edital nº 26/2008,
que dificulta a fiscalização na aplicação dos recursos. Outra
solicitação é que, gradativamente, o serviço de fornecimento
de merenda escolar deixe de ser terceirizado e que um novo
modelo de execução do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) seja implantado.
A Secretaria de Educação tem até o dia 10 de agosto para
repassar informações sobre as providências adotadas.
Foto: Divulgação

CONTA-GOTAS

O Pinheirinho terá que esperar construção da UPA Tatuquara, daqui 15 meses, para
poder ser reconstruído. Pequenas reformas de R$ 300 mil
devem ser feitas nesta e nas outras seis unidades

Soluções estruturais nos
equipamentos da saúde
somente em longo prazo
Por Manoel Ramires

Servidores da saúde se reuniram
com o superintende de gestão em saúde
Nilton Pereira Júnior. A reunião busca por
soluções para os problemas enfrentados
em Centros Municipais de Urgência Médica (Cmum) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA). O regime de escalas, a organização dos equipamentos e as condições
de trabalho estão entre os principais entraves da saúde. No entanto, por hora, a
Prefeitura prioriza pequenas reformas
nas sete UPA’s. A Unidade do Pinheirinho,
onde um usuário morreu, no mês de julho,
é uma delas.
A promessa da gestão é iniciar neste
ano a UPA do Tatuquara. A obra leva 15
meses para ficar pronta. Somente após isso
a UPA do Pinheirinho seria reconstruída.
O superintendente admite que a Unidade
do Pinheirinho, apesar de ter sido tornada
pronto atendimento, não tem estrutura
para esse atendimento. “Há uma proposta
de revitalização de sete Unidades de Pronto Atendimento que já foi apresentada ao
Ministério da Saúde para reformas básicas
de estrutura como piso, teto e paredes. O
valor dessa reforma é de 300 mil por UPA e
uma nova UPA no Pinheirinho no local da
atual”, informou. Um edital para reforma
maior no Pinheirinho está sendo preparado. O atendimento não será interrompido,
segundo ele.
Outra alternativa para desafogar os
atendimentos é ter unidades básicas funcionando até 22 horas. Além da US Concórdia, Monteiro Lobato e Rio Bonito também funcionariam com horário estendido.
O Sismuc questiona se a extensão
de horário nas unidades pode “empacar”
na falta de médicos. O superintende disse

que pelo menos uma equipe mínima será
mantida: “Não tem médico suficiente. Nós
estamos oferecendo hora extra para alguns
profissionais”, relata o superintendente.
“Alta celestial”
Para os servidores, mais do que se
preocupar com a estrutura oferecida, a
gestão deve priorizar as condições de
trabalho. “Os cmum’s viraram ‘macro depósitos’ de gente. É desumano pra quem
trabalha ver o acúmulo de pessoas que
não são encaminhadas para hospitais.
Nós queremos que a gestão vá à noite
verificar essa situação”, aponta uma servidora.
Segundo os servidores, o Hospital
do Idoso não está acolhendo os pacientes
dos centros e das unidades. Isso ocorre
com outros hospitais. “A gente não consegue transferir paciente. Nós temos
Comissão é formada para sugerir novo
UDANÇAS STRUTURAIS
tido alta celestial.
processo de remanejamento e
Ou seja, após dois
organização das unidades
ou três dias, o paciente melhora sozinho, mas não foi
encaminhado”,
aponta uma enfermeira.
Nova reunião
Por Manoel Ramires
Segundo a Secretaria de Saúde, o programa
As escalas
será implementado nas 109 unidades com suas 229
de trabalho e a aliOs
servidores
da
saúde
participaram
de
asequipes. No entanto, os trabalhadores não têm sido
mentação para sersembleia no último dia 17 para discutir as mudanças ouvidos quanto à adaptação. “A avaliação é de que
vidores de jornada
quem vêm ocorrendo nas Unidades de Saúde de Cu- o processo de trabalho está comprometido, pois não
de 12 horas será teritiba. Foram debatidos o Decreto 560 e a Portaria está ocorrendo continuidade nos processos de atenma de uma nova
79, que tratam de gratificação e do processo de re- dimento”, resume Irene Rodrigues, coordenadora do
reunião até o final
manejamento. A avaliação dos servidores é de que Sismuc.
de agosto. Uma
a formação de equipes mistas tem atrapalhado a orOs presentes decidiram por formar uma
mesa permanente
ganização do trabalho e o atendimento à população. comissão de estudo. Ela deve propor um novo procestambém está nos
Eles reclamam também que a Prefeitura tem imposto so de remanejamento, adaptando o modelo existente
planos, segundo
as equipes da Estratégia Saúde da Família nas US’s.
na educação.
informado.

M

E

Unidades de Saúde mistas
desagradam servidores da saúde
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PROBLEMA SEM SOLUÇÃO?

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

COTIDIANO

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

Fundação precariza serviço,
dizem servidores da saúde
Por Guilherme Carvalho

A dificuldade para realizar o trabalho nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) está entre as principais
preocupações de servidores municipais.
Enfermeiros e auxiliares de enfermagem
cobram providências da Secretaria de
Saúde para assegurar condições de trabalho, visando a qualidade do serviço. Os
problemas ganharam maior repercussão
no mês de julho, quando usuários revoltados com a morte de um parente iniciaram
um quebra-quebra e tentaram agredir os
servidores no Pinheirinho.
O secretário Adriano Massuda ouviu
dos próprios servidores o que precisa melhorar, em uma reunião realizada no último
dia 19. De acordo com relatos, os médicos
contratados pela fundação não cumprem
expediente. Uma auxiliar de enfermagem
que preferiu o anonimato faz a seguinte
denúncia: “tem médico que assina o ponto
e vai embora. É muito comum acontecer.
Chega mais ou menos entre 20, 20h30
ou até mais, assina 19 horas, não assume
o setor e fica conversando e fumando e o
paciente esperando”.

RESPONSABILIDADE

Os fatos já foram denunciados para a coordenadora médica da Fundação
que atende pelo nome de
Renata. “Ela é muito ausente na supervisão dos
médicos da UPA Pinheirinho”, diz um dos auxiliares de enfermagem que
também preferiu não se
identificar. No entanto, ele
conta que até o momento
nenhuma providência foi
tomada.
Os problemas não
são novos. Segundo os trabalhadores, a situação piorou ainda mais há cerca
de um ano quando os médicos contratados por hospitais foram substituídos por
médicos da fundação de saúde.
Massuda reconhece que as UPA’s
são “panelas de pressão”. “Estamos tomando medidas para reorganizar todo
o sistema de saúde. A UPA é quem mais
está sofrendo” diz ele. O secretário compara os problemas anteriores à fundação,

Foto: Guilherme Carvalho

quando os médicos eram cedidos por
hospitais particulares contratados. “Se
há algum tipo de problema, nós vamos
atuar para corrigir isto por dentro da
fundação”, diz. “Quando o profissional
que está escalado para estar no plantão
vai lá e vê que o profissional não está lá,

isso é falta gravíssima. A ação a ser realizada é demissão sumária”, completa.
Recentemente 8 médicos que atuavam
no Cmum Sítio Cercado foram demitidos por este motivo. O mesmo ocorreu
no Fazendinha, onde 3 médicos foram
dispensados.

Servidores apontaram irregularidades e falta de compromisso em equipamentos médicos

Conduta de médicos em UPA’s deve ter maior fiscalização
Por Manoel Ramires

A morte de um paciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do
Pinheirinho acendeu a luz de emergência para os médicos que prestam serviço
à Prefeitura de Curitiba através da
Fundação Estatal de Direito Privado.
A coordenadora do Sismuc Diana
Guérios aponta que um dos fatores na
demora do atendimento aos pacientes se
deve aos médicos. “A fila de espera para
atendimento por parte de médicos é muito grande. Isso ocorre todos os dias dentro

dos cmum’s. Às 20 horas a fila é enorme.
Os médicos param de atender e cai tudo
em cima da enfermagem e da recepção. A
gente cobra uma ação da Prefeitura”, declarou.
Para Irene Rodrigues, membro do
Conselho Estadual de Saúde, a sobrecarga de atendimento tem ficado no setor
da enfermagem. “Com essa metodologia de parar todo mundo junto para almoçar ou correr no final do expediente
para zerar a fila acaba por comprometer
a qualidade do atendimento. A gente
alerta para isso. Está perigoso ocorrer

erro técnico por falta de condições de
trabalho”, alertou.
O superintende de saúde Nilton
Pereira concorda com o diagnóstico feito
pelos servidores e disse que medidas
serão tomadas. “O maior problema é a
qualidade do trabalho médico, sua formação e compromisso. A gente também
identifica esse problema. A Fundação tem
o objetivo de melhorar a qualidade, mas
hoje a meta é aumentar a fiscalização
quanto ao horário e qualidade de atendimento. Uma maneira é alterar as trocas de
plantão. Não dá pra todo mundo entrar e

sair às sete horas. A enfermagem troca o
plantão no mesmo horário e não dá problema. Tem que entrar mais sério nisso. É o
nosso recado para todos os coordenadores
das UPA’s”, salientou.
A Secretaria de Saúde promete mudanças no curto prazo de tempo. Eles se
reúnem com os coordenadores médicos
para aumentar a fiscalização. Os servidores defendem que os coordenadores
médicos sejam mais atuantes no controle
dos médicos terceirizados quanto à qualidade de atendimento e o cumprimento de
jornada.

ENTREVISTA

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

Foto: Arquivo pessoal

A mídia e as
manifestações
Jornal do Sismuc: Nós vivemos uma série
de manifestações no mês de junho, com estudantes, trabalhadores que não estavam
necessariamente organizados por partidos,
sindicatos. Os meios de comunicação deram
uma ampla cobertura para estes fatos. Como
você observa o tratamento que os meios de
comunicação de massa têm dado para estas
manifestações?
Mário Messagi Jr.: A mídia teve duas posturas absurdamente antagônicas. Num
primeiro momento ela fez uma cobertura
tradicional como ela cobra o movimento
sindical e movimento social, que é uma
cobertura que tenta desqualificar os movimentos e por qualquer deslize tenta descriminalizar o movimento. E isto é feito
pelos olhos de quem está sendo reivindicado ou do motorista que tem o transito
atrapalhado, pelos olhos sempre do outro
que não do ator. Isto era esperado. Sobretudo de grandes grupos como Folha, Veja, Estadão e Globo. Neste episódio eles fizeram
um movimento de 180 graus na cobertura.
Eles começaram com essa toada, desqualificando o movimento, dizendo que era um
movimento sem pauta, sem causa, violento. E na virada do dia 13 para o dia 14, eles
fizeram uma mudanças de 180 graus e aí a
cobertura passou a ter aquele viés, de que
era um movimento legítimo, da juventude
que se levantou e com uma minoria que
fazia baderna.
JS: Alguns até atribuíram essa virada da imprensa àquela agressão a jornalistas em São

tervir nos processos sociais. A mídia não
Paulo.
MMJ: A atitude da polícia paulista é no foi democratizada nesse país após o fim da
mínimo suspeita, porque ela mirou nos ditadura militar. Ela é um ator político e
jornalistas. Mas eu não acho que é só isso. tenta colocar seus interesses acima da reIsso levaria a mídia a condenar a violência, sponsabilidade de cobrir os fatos.
a defender a liberdade e continuar condenando os movimentos. Ela não fez isso. JS: Você acredita, então, que o papel da
mídia ainda é fundamenEla passou a defender os
tal para que as pessoas
movimentos. Por quais
A mídia não foi
tomem suas decisões?
razões? Pra mim, porque
democratizada nesse
MMJ: A Rede Globo tem
a mídia percebeu ali
uma perda de audiência
uma oportunidade muipaís após o ﬁm da
constante. Há mais de
to grande de dirigir, de
ditadura militar.
10 anos que ela vem pertentar dar um sentido
dendo audiência, mas ela
que interessava á mídia.
Mas a mudança em si de posicionamen- ainda tem 40, 38% de audiência no horário
to deixa uma coisa muito clara: que nós nobre. Eu não tenho dúvida de que há um
temos uma mídia sem nenhuma preocu- enfraquecimento das mídias tradicionais.
pação com a credibilidade. Eles mudam de Agora, o que a gente não pode imaginar
posição de uma maneira muito flagrante, é que este enfraquecimento já está dado.
inclusive, em função das suas posturas Que as redes sociais fariam estas manifespolíticas. Eles tentam o tempo inteiro in- tações deste tamanho, sem a participação

“

”

Foto: Anônimo

Por Guilherme Carvalho

O professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Mário Messagi Jr.
considera-se um militante do movimento pela democratização dos meios de
comunicação. Ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná e eleito
recentemente para a comissão de ética da Federação Nacional dos Jornalistas,
Messagi analisa o papel da mídia nas manifestações que ocorreram em junho.
Em sua opinião a imprensa brasileira, em geral, tenta intervir nos acontecimentos
de acordo com seus próprios interesses. Conﬁra:
oportunista – diga-se de passagem – dos
grandes meios de comunicação, pegando
carona nos movimento e tentando dar um
sentido para estes movimentos.
JS: Você concorda que a internet tem servido
como um espaço alternativo para construção
de mobilizações como as que nós estamos
vendo ou para a informação?
MMJ: Eu sei do potencial da internet, mas
eu não tenho uma visão tão otimista. O
Zukerberg não fez o Facebook para botar o
capitalismo em xeque. Evidente que quando você cria mecanismos que ampliam
a possibilidade de informação você tem
consequências. A introdução de todos os
meios produziu um abalo na sociedade. Se
você pensar a introdução do cinema produziu um abalo ou a introdução da rádio.
Mas também não se pode esquecer que nos
EUA o governo se utilizou da rádio como
um instrumento para levar os cidadãos à
guerra. As redes estão remodelando a nossa sociedade a medida que a sociedade se
apropria das tecnologias. O que não impede que coisas que estão longe de serem
civilizatórias também apareçam. As manifestações mostraram isso. Não estavam lá
apenas coletivos de esquerda com pautas
progressistas, mas também emergiram
agrupamentos que estavam silenciosos,
com uma visão extremamente conservadora e autoritária.

INTERATIVIDADE
Conﬁra a entrevista completa na página do Sismuc.
Acesse pelo link
Multimídia > Áudios.
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LUTA ANTIGA

DENÚNCIA

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

Após mobilizações, PMC anuncia novo concurso público

Hora-atividade continua
problemática, apesar de
números da PMC

ASSEMBLEIA

Cuidar,
educar e
valorizar
Foto: Manoel Ramires

Por Bruno Zermiani

Por Guilherme Carvalho

A dificuldade que muitos educadores encontram para realizar a
hora-atividade está entre os principais
problemas apontados pelo segmento.
Diante do clima de mobilização crescente dos servidores, a administração
municipal se apressou em realizar uma
reunião com o Sismuc para apresentar
alguns números. No encontro ocorrido
no último dia 30, no edifício Delta, os
gestores trouxeram dados que contestam as afirmações feitas pelos diretores
de que faltam educadores nos cmei´s de
Curitiba.
De acordo com a secretária de recursos humanos Meroujy Cavet, atualmente haveria 4.088 educadores atuando em 196 centros. Desse total, 93 seriam
educadores volantes, aptos a atuar em
locais onde há servidores em licença.
Além disso, a Prefeitura já estaria convocando 107 educadores já aprovados e um
novo concurso público estaria previsto
para este semestre, ainda sem quanti-

dade de vagas definida.
Segundo a secretária, a quantidade atual de educadores já seria suficiente para garantir o cumprimento da
hora-atividade. O cálculo atual da administração é de que o necessário seria
3.909 profissionais. Ou seja, a Prefeitura
estaria operando com 179 educadores a
mais do que o mínimo para garantir o
cumprimento da hora-atividade.
Contestação
Os diretores do Sismuc questionam os dados da Prefeitura já que
muitos educadores continuam com
dificuldades para preparar atividades
fora da sala de aula. No cmei Ruth
Cardoso, um abaixo-assinado pelos
educadores em 1º de março aponta
que desde o início do ano de 2013 não
houve hora-atividade. Outros relatórios assinados por educadores citam
dificuldades ou impossibilidade no
cumprimento. É o caso dos cmei’s Vó
Nazareth, Fani Lerner, Rurbana, Santos Andrade, Santa Rita, Caiuá Ilhéus,
Caiuá I, Arnaldo Carnasciali, Pan-

tanal, Vila Osternack, Conjunto Araguaia, Conjunto Mercúrio, Conjunto
Araucária, Sonho de Criança, Fazenda
Boqueirão e Érico Veríssimo.
Um levantamento realizado pelo
sindicato no ano passado aponta que
no cmei Angela Dellatre, por exemplo,
entre os dias 24 de abril e 20 de setembro de 2012, uma educadora confirma
que deixou de realizar um total de 64,5
horas-atividades. O sindicato também
teve acesso a 29 atas de cmei’s que apontam dificuldades de educadores na prática do direito.
Alessandra Oliveira, coordenadora do Sismuc, aponta que mesmo com a
quantidade atual e o dimensionamento
como está, a hora-atividade não funciona. “Nós necessitamos de mais educadores no pré, no maternal III e de educadores volantes nos cmei’s.” Ela também
avalia positivamente o fato da Prefeitura
anunciar a abertura de concurso público.
“Isto é conquista dos trabalhadores e é
avanço das mesas de negociação”, completa.

Educadores lotaram o salão do
Sismuc no dia 2 de agosto. A categoria
se reuniu em assembleia para definir
alguns pontos importantes para a
educação de Curitiba. “O que nós
escolhermos aqui será o que nós colocaremos nas mesas de negociação”,
lembrou a coordenadora geral do
Sismuc, Ana Paula Cozzolino.
Foi reiterado que no dia 14 de
agosto, o chamado “Dia D”, os educadores entregam um panfleto desenvolvido em parceria com o Sismmac
aos pais, onde são mostrados os problemas dos cmei’s. “O objetivo desta
ação é fazer uma ligação do educador
com a comunidade”, pontuou a coordenadora de comunicação do Sismuc,
Adriana Claudia Kalckmann.
“No dia 14, nós vamos dizer aos
pais e à opinião pública que a Prefeitura não tem investido na preparação das aulas e no atendimento às
crianças”, reiterou Irene Rodrigues,
coordenadora do Sismuc. Foi entregue também aos educadores uma
cópia da ata da última reunião entre
o Sismuc e as Secretarias de Recursos
Humanos e Educação. Nela, consta
a permissão para que os educadores
marquem em folha ponto a realização
da hora-atividade.
Falta de trabalhadores
Uma das reclamações de quem
está todos os dias nos cmei’s é que
há falta de trabalhadores, o que acaba
afetando o atendimento às crianças e
a própria realização da hora-atividade.
“A Prefeitura alega que os Cmei’s estão com a lotação correta, mas devido
aos afastamentos, a gente acaba tendo
que fazer 4 horas de hora-atividade e
voltando 4 horas para a sala de aula, o
que prejudica o trabalho”, alega a servidora Rosangela de Aguiar, do Cmei
Lala Schneider.

CONJUNTURA
DEBATE ESTADUAL

Movimentos sociais prometem
atividades em defesa do
patrimônio público

Seminário
discute
privatizações
no Paraná

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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CURTAS

Brasil registra aumento de 47,5%
no IDH por municípios, mas
desigualdades persistem
Com alta de 47,5%, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Brasil passou de 0,493, em 1991 (considerado muito
baixo) para 0,727, em 2010. Os dados, divulgados no último dia 29,
fazem parte do Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013.
O crescimento do índice nos últimos 20 anos, no entanto, não significou a melhora das condições de vida do país como um todo. O
Brasil está na 85ª posição em um ranking composto por 187 países e
territórios, e ainda registra taxa menor que a média das nações latino-americanas. O Chile, por exemplo, está em 40º lugar e a Argentina
45º. (Fonte: Agência NP)

Cerca de 30 milhões correm o
risco de sofrer mutilação
genital feminina
Na próxima década, mais de 30 milhões de meninas poderão sofrer
mutilação genital feminina. O alerta da Unicef (Fundo das Nações
Unidas para a Infância) foi feito no início da semana. A entidade
revelou que mais de 125 milhões de meninas e mulheres vivas ainda
hoje foram submetidas ao procedimento.
A tradição envolve a remoção de parte ou de toda a genitália externa feminina. A Unicef destaca que a aceitação social é a razão mais
citada para a continuação da prática. Realizada como um ritual,
a mutilação faz parte de crenças religiosas, que incluem cristãos,
muçulmanos e seguidores de religiões africanas tradicionais. Acredita-se que o método assegura a virgindade e aumenta as chances de
casamento de uma mulher. (Fonte: Jorge Américo - Agência NP)

Snowden recebe asilo
temporário da Rússia
Por Manoel Ramires

“Paranaense: é hora de dizer não a
venda do estado”. Assim abre o folheto da
Frente em Defesa do Paraná (FDP) contra as
privatizações no serviço público. O encontro organizado por sindicatos e movimentos sociais, realizou um seminário, no último dia 3, no qual discutiu as privatizações
do governo Beto Richa. Segundo o grupo,
as privatizações ou terceirizações da atual
gestão prejudicam o povo.
Segundo a Frente, o atual governo já
aumentou 50% a tarifa de água. Outro setor

que sofreu reajuste foi da luz. Enquanto
União e estados reduziram a tarifa em 18%,
a Copel, que no primeiro momento abaixou
a conta de luz, já promove novos aumentos
para agradar seus acionistas: “Colocar empresas públicas como a Copel para privilegiar os interesses privados e a transferência
de recursos pagos pela sociedade é mais
uma forma de privatização”, aponta o folheto.
O projeto “Tudo aqui”, que privatiza
serviços relacionados à cidadania, a educação, a saúde e o pedágio também são pontos questionados pela FDP.

O ex-prestador de serviços da Agência Nacional de Segurança (NSA,
sigla em inglês) Edward Snowden deixou a zona de trânsito do
aeroporto de Moscou e entrou na Rússia depois que as autoridades
do país garantiram a ele asilo temporário por um ano, disse seu
advogado.
Snowden disse nesta quinta que a decisão da Rússia é uma vitória
do regime da lei, agradecendo a Moscou e acusando o governo dos
EUA de desrespeitar as leis internacionais. “Nas últimas oito semanas vimos o governo Obama não mostrar nenhum respeito pela lei
internacional e interna, mas no final a lei está vencendo. Agradeço à
Federação Russa por conceder o asilo”, disse em comunicado. (Fonte:
Último Segundo)

07 agosto
Coletivo dos Trabalhadores de Escola
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
08 agosto
Coletivo da FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
09 agosto
Assembleia da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
09 agosto
Coletivo da CMC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
09 agosto
Coletivo da CMC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
09 e 10 agosto
Curso de Mesa de Negociação (Inscrições
por telefone)
Horário:Vários
Local: Sexta na APP- Sindicato, sábado no
Sismuc
14 agosto
Prazo final para inscrição de delegados no
10º Congresso do Sismuc
Horário: 8hs às 18 hs, ou 24 hs através do
site
Local: Sismuc
14 de agosto
Assembleia das Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

De elefantes brancos a micos dourados
22 agosto
Seminário Música sem fronteiras
Horário: 10 hs
Local: Curitiba
23 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT5
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta
23, 24 e 25 agosto
10º Congresso do Sismuc
Horário: Vários
Local: Praia de Leste
26 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT6
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta
26 agosto
Coletivo da FCC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
27 agosto
Reunião dos Representantes
Horário: 9 hs e 14 hs
Local: Sismuc
27 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT7
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

14 agosto
Coletivo da Guarda Municipal
Horário: 19 hs

28 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT8
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

14 agosto
Coletivo dos Sociólogos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28 agosto
Coletivo das Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

14 agosto
Dia D da Educação
Horário: Vários
Local: Cmeis

29 agosto
Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc

15 agosto
Coletivo do ICS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

29 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT9
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

19 agosto
Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

30 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT10
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

19 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT1
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

2 setembro
Coletivo dos Agentes Administrativos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

20 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT2
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

4 setembro
Coletivo dos Trabalhadores de Escola
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

21 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT3
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

5 setembro
Coletivo do Abastecimento
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

22 agosto
Reunião PCCV – Ciclo 3 – GT4
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

6 setembro
Coletivo da SMELJ
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

22 agosto
Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

9 setembro
Coletivo da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

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

Por Manoel Ramires

Nas cidades, bairros e periferias, onde o
Estado não se faz presente com escolas, moradia
digna, hospitais e outras estruturas, dá-se oportunidade à violência, ao tráfico e ao improviso.
Uma vez ou outra a força policial aparece para
restabelecer a ordem. Também dá as caras a fé e,
em algumas ocasiões, a religião. Esses são alguns
dos temas abordados no filme “Elefante Branco”.
A obra trata de uma comunidade que cresceu
no entorno de um hospital público inconcluso
de Buenos Aires. Mostra ainda a dedicação e os
Ficha Técnica
anseios dos padres Julián (Ricardo Darín) e Nicolás (Jérémie Renier)
Título: Elefante Branco
para inibir que crianças e adolescentes utilizem drogas ou possam
Gênero: Drama
ser recrutadas pelo tráfico. O termo “Elefante Branco” remete ao anOrigem: Argentina
tigo Sião, onde o rei costumava presentear pessoas com um elefante
Direção: Pablo Trapero
branco, animal raro e sagrado. A pessoa não podia recusar o presente
Ano: 2012
e tinha que levar o animal para casa, apesar
de todos os problemas que isso iria causar.
Tanto tempo depois e se pode afirmar que elefantes brancos se espalham tranquilamente por qualquer capital brasileira com alguns prédios
públicos, estádios de futebol e pontes que não têm serventia alguma. Os
elefantes da corrupção e os micos que se torna a população.

O comando
marrom da mídia
Por Manoel Ramires

A imparcialidade não existe. Todo mundo tem seu ponto de vista, sua forma de
enxergar o mundo baseado em sua formação, em seu sexo, idade, etnia ou classe social. Se
as pessoas são assim, as corporações também são. Com essa noção, o leitor/cidadão tem
um mecanismo para entender que a informação publicada (ou não) se encaixa em algum
interesse.
O livro “Mídia, poder e contrapoder” traz artigos
de três especialistas mostrando como os veículos de comunicação e suas empresas transformam a informação
em produto. Seja noticiando, seja produzindo conteúdos
culturais, eles têm foco no lucro, independente no efeito
nocivo (alienação, aumento da injustiça social, ditadura
midiática, etc) que isso possa provocar nas pessoas ou na
sociedade. O que importa é manter-se no comando. Ou
não, como diz um trecho do livro: buscamos “revelar a
quem pertence essa informação, quem ela está ajudando,
em que medida ela é a expressão dos grupos privados e
de seus proprietários já é uma maneira de se dizer para
quem os meios de comunicação estão trabalhando”.
Ficha bibliográfica:
MORAES, Dênis; RAMONET, Ignacio; SERRANO, Pascual.
Mídia, poder e contrapoder: da concentração monopólica à democratização da comunicação.
São Paulo: Boitempo, 2013.

