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Dá pra
avançar
mais em
2014

A pauta geral deve ser protocolada em
fevereiro de 2014. Já as pautas específicas
serão ainda aprovadas nos coletivos por
segmento. Confira na página 5
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Educadores realizam primeira
greve na gestão de Fruet
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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 SEGMENTADA

EDITORIAL

Os girassóis da mudança
Um jardim de girassóis. Assim foi deﬁnido o mar verde e amarelo na caminhada dos educadores em
greve pelas ruas de Curitiba, nos dias 26 e 27 de novembro. A greve da educação teve duração de dois dias e
adesão de mais de 50% dos educadores. A PMC, por sua vez, teve de abrir mão da lógica fria das panilhas de
gastos e abrir caminho para a apresentação da proposta para jornada de 30h para educadores de CMEI`s,
proposta construída conjuntamente entre o Sismuc e a categoria.
Além dos educadores, outras categorias também ﬁzeram paralisações, atos e protestos, caso da
saúde (com pautas como as escalas de CMUN`s e incorporação do IDQ), assim como os excluídos (que continuam aguardando que a PMC encaminhe à Câmara Municipal o PL que reduz a jornada de trabalho para 30
horas). Neste sentido, os funcionários da FAS lutam por gratiﬁcação de 30% (Isonomia Lei – 13776, de 2011).
Do mesmo modo, os trabalhadores de escola solicitam a isonomia de calendário com demais proﬁssionais
de educação e efetivação do Pró-Funcionário. O Abastecimento, por sua vez, quer mudança na escala e melhores condições de trabalho, os ﬁscais (urbanismo, meio ambiente, etc) estão em pé de luta pelo pagamento
de horas-extras e pela revisão da gratiﬁcação de risco. Muitas lutas! Muitos desaﬁos, que demandam de nós
avançarmos ainda mais na organização.
Descontentamento
Após quase um ano da primeira mesa de negociação com a nova gestão, os servidores públicos apontaram insatisfação. O poder municipal e seus experientes assessores – que atravessaram diferentes gestões
– conhecem ou deveriam conhecer as pautas dos servidores, mas até o momento não têm dado respostas
capazes de resolver os problemas. É uma demonstração nítida de que as gestões podem se diferenciar pelos
acertos, mas se equivalem nos erros.
Os protestos das diversas categorias são uma demonstração de tratamento desigual e revelam uma
frustração com o descaso em relação ao serviço público. Este conjunto de mobilizações surge no momento
quando se despende um esforço descomunal para arrancar ainda mais dinheiro do setor público para ﬁns
privados, em função da Copa do Mundo. As mobilizações então sinalizam uma nova etapa de luta para fomentar um canal de negociação efetivo entre servidores e poder público, em busca de resposta para as pautas
históricas dos servidores.
Mas isso depende da força de pressão dos servidores e do povo como um todo. O ano de 2014 será
fundamental para demonstração de força. As lutas poderão cumprir um papel pedagógico para o conjunto
dos servidores e possibilitarão a conquista de mudanças reais junto ao poder público. Ao ﬁnal de 2013, queremos deixar aos servidores públicos de Curitiba, bravos lutadores, uma mensagem:
“Quem escolhe a neutralidade, escolhe pelo mais forte. Certos de que a luta sempre vale a pena, que
em 2014 façamos como os girassóis , que escolhem seu caminho e o lado para onde devem se guiar. Que
façamos da luta o lado mais forte, para que os frutos a serem colhidos sejam os da vitória”.
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Jornais mobilizam
segmentos em favor
de pautas específicas
Por Guilherme Carvalho

O Sismuc publicou 4
novas edições do jornal Mobilização voltado para 4 segmentos da categoria de servidores
municipais de Curitiba. O primeiro trata da organização dos
servidores da saúde em defesa da incorporação do PPQ. O
Mobilização dos guardas traz
como destaque principal o de-

Coordenação Gênero, Juventude,
Etnia e Diversidade Sexual
João Guilherme Bernardes
Conselho Fiscal (titular)
Augusto Luis da Silva
Icléa Aparecida Alves Mateus
Laurindo Corte Filho
Paulo Gomes
Soraya Cristina Zgoda
Conselho Fiscal (suplente)
Arno Emilio Gerstenberger Jr
Isaias Ruﬁno Bezerra
Osni Narestki
Odilon Adriano de Oliveira
Renato Alves Ferreira

bate pela aprovação do novo
PCCV. Para os educadores foi
produzido um Mobilização
com o balanço da greve. Por
fim, também editou-se um Mobilização para os servidores
do abastecimento destacando
a reivindicação pela melhoria
das condições de trabalho. A
versão digital dos informativos pode ser baixada no site
do Sismuc.

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, Giuliano Marcelo Gomes, Henrique Ramos
Santana, Ilma Alves Bomﬁm, José Ezael Pott Ferrando, Leandro Francel
Alves Servilha, Leila dos Santos, Linda Alice Góes Gregorczuk, Lurdes
Farias, 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, Maria Lia Rosa e Guilherme Felippe do Prado, Luiz Carlos
da Silva, Maria Celene de Matos Nogueira, Eva Kovalczykovski, João
Medeiros Pereira, Everson Camargo, Simone Anciut Pires, Alzira Isabel
Steckel, Sonia Nazareth Duarte e Patrícia Cristina Gonçalves.

Esta edição
foi fechada
às 18 horas, de
12/12/2013.

ORGANIZAÇÃO
CURSO DO NPC

Por uma
comunicação
profissional

Encontre documentos e leis na página
do Sismuc com facilidade.
www.sismuc.org.br/documentos.asp
www.sismuc.org.br/legislacao.asp.
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OS SENTIDOS DE UMA GREVE

Luta dos “excluídos”
ganha livro de crônicas

Por Pedro Carrano, com informações de NPC

A 19ª edição do Curso Anual do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC) contou com 5 dias
de debates sobre os seguintes temas: a comunicação dos trabalhadores e a patronal, a mobilização
nas jornadas de junho, a importância da regulação
dos meios de comunicação e outros temas. As atividades do Núcleo Piratininga de Comunicação
(NPC) remontam a 1992 e a sua formalização jurídica em 1997, tornando-se uma organização civil sem
fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro e atuação nacional, com núcleos de apoio em diferentes
estados.
Neste ano nove diretores do Sismuc participaram do curso. O sindicato apoia e participa das
atividades do NPC há dez anos. De acordo com a
coordenadora Adriana Kalckmann, também no
Paraná houve momentos de reflexão sobre a comunicação popular e sindical. Um dos exemplos foi o
Seminário de Comunicação da CUT-PR, organizado em agosto. Pouco depois, o II Curso de Comunicação Popular, organizado em outubro, articulou
estudantes, organizações populares e sindicatos em
torno de uma comunicação popular e de esquerda.
Comunicação sindical: um balanço
Na edição de 2013 do NPC, um dos debates
enfocou o papel dos jornalistas no interior dos
sindicatos. “O Vito (Gianotti, coordenador do NPC)
acha que produzimos pouco material dos sindicatos para a sociedade. Mas a dificuldade é o acúmulo
de funções dos diretores que impede a produção
mais constante”, avalia Adriana Kalckmann. “Foi
pautado também a tarefa que as entidades sindicais
hoje não estamos cumprindo”, critica.
A coordenadora ressalta a necessidade de os
sindicatos pensarem um projeto de comunicação,
buscando o profissionalismo. “Alguns sindicatos
ainda têm a comunicação artesanal, na qual a comunicação ainda é feita pelos próprios diretores
e não pelo profissional. Além disso, nossos jornais
apresentam pautas não só corporativas, mas a maioria dos sindicatos não é assim”, reflete.

Por Pedro Carrano

Como parte das comemorações aos 25 anos de sua fundação,
o Sismuc apresentou aos servidores
de Curitiba, à militância política e
aos leitores nove crônicas escritas
por Manoel Ramires, jornalista do
sindicato, que cobriu os 74 dias da
greve dos Excluídos da Saúde, no
final de 2011 e começo de 2012.
O lançamento do livro ocorreu no dia 5 de dezembro, na
sede da APP-Sindicato, e contou
com a presença de parlamentares,
sindicalistas e trabalhadores que
viveram aqueles dias de greve. É
a segunda publicação da série “Biblioteca Sismuc”, que lançou em
outubro de 2013 a coletânea de
entrevistas “Vozes da Consciência”.
O livro “Crônicas dos Excluídos” é primeira obra individual
de Ramires. A publicação retrata
os detalhes de uma paralisação
e como ela transforma a vida das

pessoas. Dentre os textos, uma das
crônicas foi publicada no jornal do
Sismuc. As outras oito são inéditas.
O autor conta que a ideia do livro
surgiu em uma conversa durante
uma das muitas madrugadas de
concentração no acampamento da
greve.
Mesmo assim, “Crônicas
dos Excluídos” não é apenas um relato jornalístico dos atos. Ramires
ampliou a perspectiva sobre a
greve, como no caso da crônica em
que cria a visão de um turista que
passava em frente ao ato do “enterro das negociações”. “Pego um
gancho do real, mas misturo com a
ficção”, revela.
Conquista na luta
Ana Paula Cozzolino, diretora do Sismuc, enfatizou na
noite do lançamento que o livro
registra um movimento histórico
dos trabalhadores municipais em
Curitiba. A greve, de acordo com
ela, foi definitiva para a mudança
no grupo que comanda a Prefeitu-

ra de Curitiba. “Fizemos história
e somos referência, derrubamos o
prefeito. Seguimos lutando por respeito e valorização”, afirmou emocionada.
A noite contou ainda com
depoimentos do deputado estadual
Tadeu Veneri, do PT, e do assessor
jurídico do Sismuc Ludimar Rafanhim, que ressaltaram a importância de uma greve desencadeada no
dia 5 de dezembro de 2011, repercutindo sobre toda a militância em
Curitiba e chamando a atenção da
sociedade.
Compromisso
O compromisso assumido
com a nova gestão da Prefeitura de
Curitiba é de que os trabalhadores
serão incorporados na jornada de
30 horas (redução que motivou a
greve) a partir de janeiro de 2014,
assim como ocorreu com outras
categorias da saúde. O sindicato
segue cobrando o encaminhamento do Projeto de Lei relativo ao
tema.

Acompanhe o Sismuc
nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
e @sismuc
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EM DEFESA DA ISONOMIA

MOBILIZAÇÃO

Depois de 2 dias de greve, segmento arranca compromisso de avanços da administração

Educadores realizam primeira
greve na gestão de Fruet
Por Guilherme Carvalho

Pela terceira vez na
história da educação infantil da Prefeitura de Curitiba
os educadores entraram em
greve. O movimento retoma
uma série de reivindicações
que vêm sendo conquistadas
pela categoria por meio da
organização coletiva. As mobilizações realizadas nos 2
dias de greve (26 e 27) contou
a participação e aproximadamente 2 mil educadores. As
passeatas tomaram as principais ruas do centro de Curitiba, com concentrações na
praça Santos Andrade, sede
da Prefeitura e edifício Delta.
A greve atingiu mais
de 150 cmei’s em Curitiba. O
movimento que cobra igualdade de direitos entre educadores e professores da Prefeitura vem sendo apontada
desde 1994 e nas diversas negociações específicas entre o
sindicato e os gestores. Confira imagens, vídeos e mais

notícias da greve em www.
sismuc.org.br.
Em assembleia a maioria dos educadores municipais de Curitiba decidiu pela
suspensão da greve. Depois
de avaliar as propostas de
isonomia com o magistério
(professores municipais), o
segmento resolveu dar um
voto de confiança ao prefeito
Gustavo Fruet. Na mesa de
negociação realizada no dia
27, no edifício Delta, representantes da administração
assumiram uma série de
compromissos com relação à
pauta de reivindicações dos
servidores. Caso os avanços
não se concretizem, a greve
pode ser retomada.
Neste dia 13 os educadores avaliam o andamento
das negociações e se preparam para nova negociação
marcada para dia 19. O Sismuc pretende apresentar
uma proposta a ser debatida
na mesa, visando a redução
da jornada de trabalho.

Foto: Joka Madruga

CAÇA ÀS BRUXAS

Educadores prepararam relatório
sobre assédio de chefias

Foto: Guilherme Carvalho

Por Guilherme Carvalho

Representantes dos cmei’s
de Curitiba relataram os principais problemas dos locais de
trabalho aos representantes da
Secretaria de Educação. A reunião realizada no último dia 11,
na sede do Sismuc, é resultado
do acordo aprovado em mesa de
negociação, quando a greve de
novembro foi suspensa.
Dentre as principais
questões apontadas pelos servidores está o autoritarismo de
muitos diretores e chefes de
núcleo. Os educadores apontam
o assédio moral realizado pelas
chefias para evitar que a catego-

ria realizasse a greve. Anotações
em ata, impedimento para que
dirigentes do sindicato entrassem nos cmei’s, acusações
de vandalismo, visitas de pessoas dos núcleos após a greve e
ameaças de desconto dos dias
parados estão entre as questões
apontadas. O comportamento de
parte das chefias contraria o que
havia sido prometido na última
negociação, quando se garantiu que os grevistas não seriam
punidos.
A chefe do departamento de educação infantil da
Secretaria de Educação, Maria
da Glória, negou que houvesse
qualquer orientação nesse sen-

tido aos diretores e chefes de
núcleo.
A diretoria do Sismuc orienta os educadores a prepararem
um relatório constando o nome
das pessoas que realizaram assédio e uma descrição dos acontecimentos para serem encaminhadas à Secretaria. O objetivo
é garantir que os assediadores
sejam investigados e punidos.
Os documentos serão protocolados diretamente à secretaria
pelo sindicato.
Para os diretores do Sismuc, a eleição de diretores seria um passo fundamental para
garantir a democratização dos
locais de trabalho.

MOBILIZAÇÃO
CAMPANHA DE LUTAS

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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Aumento da arrecadação da Prefeitura, apresentação do Plano de Carreira e
comissões permanentes de negociação podem acelerar valorização dos servidores

Dá para avançar mais em 2014
Foto: Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

para 2014 é menor, algo em torno de 5,4%”,
calcula. A pauta geral, além de manter os
pisos por categoria, reivindica reajuste de
10% e reposição da inflação.
Pauta histórica
A pauta a ser entregue reforça aspectos históricos da luta dos trabalhadores.

Um deles é a concessão de auxílio transporte para todos os servidores sem desconto em folha e a manutenção do benefício
quando o servidor estiver em licença para
tratamento de saúde. A campanha de lutas
ainda reforça a implementação do novo
plano de carreira que foi negociado em

VALORIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Guardas aprovam
proposta de novo PCCV
Por Guilherme Carvalho

Os guardas municipais
têm a chance de finalmente
poder contar com um Plano de
Cargos, Carreira e Vencimentos
(PCCV) mais justo. Uma prévia
da proposta foi aprovada em assembleia no dia 13 de novembro.
Caso não haja novos empecilhos
ou tentativas de sabotagem, a
nova versão pode entrar em vigor já em 2014. Uma negociação
está agendada com a Prefeitura,
onde também será apresentado
um abaixo-assinado em que a
maioria dos guardas reconhece
o Sismuc como verdadeiro representante do segmento.
“O novo PCCV é um
avanço, pois valoriza os trabalhadores, permite o reenquadramento por tempo de

serviço e também cria a oportunidade de crescimento em
todos os níveis de atuação ou
graduação”, diz o guarda e coordenador do Sismuc Everson
Camargo.
A proposta já debatida
há algum tempo no Sismuc,
visa a garantia de crescimento
automático. Pela nova tabela,
os guardas reduziriam o tempo
para mudar de área de atuação,
podendo ser supervisor em 6
anos e inspetor em 8 anos. Hoje,
é preciso, no mínimo 13 anos
para que isto ocorra. Assim, o
guarda cresceria a cada 2 anos e
por titulação em nível superior.
A mudança ocorreria a partir de
um concurso interno sem limite
de vagas.
Uma quarta área de atuação seria criada entre os guar-

das e supervisores, com nome
ainda a ser definido. Deste modo,
os guardas poderiam subir nos
níveis ganhando salários equivalentes ao de supervisores e
inspetores que se encontram no
meio da tabela.
Para Camargo, esta é
uma decisão acertada: “O modelo adotado atualmente trava
totalmente à carreira”. Ele considera que os avanços não surgiram aleatoriamente, mas como
fruto da mobilização histórica
do segmento representado pelo
Sismuc. “Os efeitos dessa mudança só ocorrem hoje devido a
um trabalho longo realizado nos
últimos anos. Estamos realizando com a vontade e o sentimento
de mudar a realidade da nossa
carreira e torná-la ainda mais
digna”, avalia.

Foto: Arquivo Sismuc

O Sismuc realizou assembleia geral para definir a pauta geral de 2014. A
constatação é de que os servidores podem
avançar nas questões salariais e no plano
de carreira. Além disso, problemas referentes a condições de trabalho e saúde do
trabalhador podem ser resolvidos com a
intensificação de mesas permanentes de
negociação. A pauta geral deve ser protocolada em fevereiro de 2014. Já as pautas
específicas serão ainda aprovadas nos coletivos por segmento.
Durante a assembleia, o economista do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), Fabiano Camargo da Silva, apontou que há margem grande para o governo
Gustavo Fruet conceder reajuste salarial
maior do que a inflação. Ele se baseou no
aumento da arrecadação do município nos
últimos três anos. “O Dieese projeta um
aumento da receita líquida em 8% neste
ano. Além disso, a projeção de inflação

2013 e deve ser apresentado no começo de
2014.
Além de seguir combatendo as terceirizações, destaca-se o fim do desvio de
função na PMC e um processo de remanejamento sistemático e anual em todas as
secretarias. Outra novidade é a possibilidade da carreira que está em mais de uma
secretaria (agentes administrativos, por
exemplo) ter prioridade em trocar antes
que sejam chamados os novos concursados.
Paridade e mesa permanente
O Sismuc reivindica a igualdade de
membros nos conselhos fiscais e administrativos do ICS. Quanto ao PMC, a pauta
reclama a eleição do presidente. Já as mesas permanentes de negociação são importantes para mediar conflitos ou avançar
nos itens da pauta específica. “Avançamos
em muitas categorias neste ano com encontros freqüentes entre sindicato, servidores e gestão. Onde não houve avanço,
ocorreram mobilizações, paralisações, atos
e até greve”, recorda Ana Paula Cozzolino.

CONVENÇÃO 151

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Direito de greve ameaçado
no serviço público

Por Guilherme Carvalho, com
informações de William Pedreira/CUT

Atualmente há no Congresso Nacional 27 projetos que
propõem a regulamentação da
greve no serviço público (23 na
Câmara e quatro no Senado).
Um deles previa a limitação de
uma série de direitos da categoria em todo o Brasil. Trata-se
do anteprojeto apresentado em
setembro pelo senador Romero
Jucá (PMDB/RR).
É uma tentativa de “restringir o exercício da greve usando como argumento a questão
da essencialidade, onde áreas
como a saúde, sistema financeiro deverão manter 60% do
atendimento durante a paralisação. Sempre respeitamos a
questão dos serviços essenciais,

inclusive nunca fechamos um
pronto-socorro”, atentou Pedro
Armengol, secretário nacional
adjunto de Relações do Trabalho
da CUT, coordenador do ramo
do serviço público na CUT.
Dirigentes da central
acompanharam o debate do projeto no Senado Federal e mobilizaram a bancada sindical contra
a proposta. A atividade deu certo e resultou no engavetamento
do projeto.
A Constituição de 1988
em seu artigo 37 (incisos VI e
VII) reconheceu expressamente
a greve como um direito dos
servidores públicos civis, mas
passados 25 anos as regras nunca foram delimitadas. “São 25
anos de dependência e aparece
esse projeto a ser aprovado sem
nenhum debate. O mais corre-

to seria convocar uma audiência pública para ouvir todas as
partes envolvidas”, pontuou Armengol.
151
No cerne das discussões
está a Convenção 151 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que estabelece o direito à
negociação coletiva nas esferas
nacional, estadual e municipal e
aguarda o aval do governo para
ser regulamentada.
“O Executivo deveria
encaminhar uma proposta de
regulamentação da 151, mas o
que existe hoje é uma prerrogativa do Legislativo sobre o
Executivo priorizando a regulamentação do direito de greve
sem construir caminhos para a
negociação coletiva”, condenou
o líder cutista.

Demonstrativo de Receitas e
Despesas de Abril a Junho de 2013
Resultado do Período
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Mensalidades Recebidas
Arrecadações

66.422,37
524.094,06
524.065,06
29,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Salários e Ordenados
13º Salário
FGTS
INSS
Vale Refeição
Vale Transporte
Plano de Saúde
Imposto Sindical
Representação Sindical
Utilidades e Serviços
Associação de Classe ( Cut - Dieese )
Energia Elétrica
Fornecimento de Água
Aluguel
Condomínio
Telefone e Telegramas
Seguros
Serviços de Terceiros ( Assessorias )
Despesas Gerais

495.302,34
139.061,37
40.518,05
1.226,21
4.186,93
17.587,63
7.822,80
2.745,80
9.238,09
548,00
55.187,86
143.724,28
32.717,01
1.162,93
392,86
6.000,00
3.930,64
4.001,08
1.580,58
93.939,18
212.516,69

Manutenção Conservação e Limpeza
Combustíveis e Lubriﬁcantes
Copa e Cozinha
Despesas com Condução
Despesas com Cartório
Despesas com Estacionamento
Despesas com Informática
Despesas com Internet
Equipamentos de Telefonia
Despesas Judiciais
Despesas com Xerox
Correios e Malotes
Donativos e Doações
Eventos
Divulgações
Lanches e Refeições
Material de Escritório
Manutenção de Veículos
Fiança
Políticas Sindicais
Formação
Aquisição de Imóvel
Campanha de Lutas
Organização Social
Organização de Base
Fundo Aposentados

2.480,62
3.022,64
731,88
8.045,80
188,46
2.095,00
315,00
1.380,00
1.426,83
5.713,28
2.399,70
20.517,57
3.650,00
6.312,04
8.413,39
2.726,55
1.984,25
1.366,00
13.020,00
1.897,59
8.721,31
26.302,00
37.895,07
37.679,50
13.739,11
493,10

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas Financeiras
Tarifas/Taxas

2.681,63
140,32
140,32

Receitas Financeiras
Juros Recebidos ou Auferidos

2.821,95
2.821,95

IMPOSTOS E TAXAS

7.728,10

Impostos
IPTU
PIS
Coﬁns
CSLL
IRRF

302,71
302,71
1.476,04
2.629,92
876,63
2.140,09

RECUPERAÇÕES

42.677,12

Reembolso
PIS
Coﬁns
CSLL
IRRF

35.554,44
1.476,04
2.629,92
876,63
2.140,09

Saldo Disponível em 30 de Junho de 2013
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento

254.698,96
6.481,03
12.589,84
235.628,09

Resumo de Abril a Junho de 2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

524.094,06

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
RECUPERAÇÕES
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais
IMPOSTOS E TAXAS
Resultado Junho de 2013
Curitiba - PR, 05 de Setembro de 2013

2.681,63
42.677,12
495.302,34
139.061,37
143.724,28
212.516,69
7.728,10
66.422,37

ATENDIMENTO DE SAÚDE

Prefeitura quer aumentar valor da alíquota dos servidores em 1%

Sismuc condena aumento
da contribuição no ICS
Por Manoel Ramires

Ocorreu no dia 13 mais uma reunião do Conselho de Administração
do Instituto Curitiba de Saúde (ICS).
A situação está tensa, principalmente
porque a gestão propõe aumento de
mais 1% da contribuição de 3,14% já
feito pelos servidores. Para o Sismuc, a
proposta não tem validade porque fere
a lei 9626/99. Além disso, é uma afronta ao diálogo e ao grupo de trabalho
paritário formado para discutir as melhorias no Instituto.
Na proposta feita pela direção
do ICS e não discutida pelo grupo formado pelo Sismuc, Sismmac e membros da gestão, haveria aumento de 1%
na contribuição por parte da Prefeitura e do servidor. O Sismuc não concorda com alterações no regulamento
na base da imposição. “Qualquer mudança de estrutura ou de custos financeiros só pode ocorrer com a alteração

Foto: PMC

da lei 9626/99. Existe uma mesa de
negociação e a direção do ICS tem
que respeitar isso. Só a possibilidade
de se comentar já é uma afronta aos
trabalhadores e ao fórum que analisa
a lei. Não dá pra negociar de um lado
e de outro impor”, critica Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
Compromisso do prefeito
Na entrega de pautas da Campanha de Lutas, o prefeito Gustavo
Fruet assumiu o compromisso de ter
dialogo franco e respeitoso com os
sindicatos. “Quero deixar claro que
a orientação para a equipe é de canal
de diálogo e de respeito ao sindicato”,
orientou. Nesta data (19/02), o Sismuc
cobrou debate sobre a organização do
ICS. “Queremos discutir o modelo de
gestão, financiamento e atendimento
do ICS. É importante que nas mesas de
negociação estejam os donos da caneta”, disse Alessandra Oliveira, coordenadora do Sismuc, durante a reunião.

PASSEIO

Foto: Pedro Carrano

Aposentados visitam
as cidades de
Castro e Tibagi

Por Pedro Carrano

O Coletivo dos Aposentados do
Sismuc organizou sua viagem anual,
quando 82 trabalhadores aposentados, ao
lado de diretores do Sismuc, visitaram as
cidades históricas de Castro e Tibagi, na
região dos Campos Gerais do Paraná. Ao
longo de um dia inteiro, o segmento pôde
conhecer mais sobre a história e também
sobre a natureza da região. O passeio
ocorreu no dia 2 de dezembro.
A primeira parada aconteceu em
Castro, única cidade decretada como capital do estado, além de Curitiba, durante
a guerra federalista de 1893 e 1894. Foram
visitados ali o Centro Histórico, o Museu
do Tropeiro, entre outros locais, junto com
a vista panorâmica do Rio Iapó.
Logo depois, foi a vez de os aposentados conhecerem a pequena cidade
de Tibagi, o rio Tibagi e o artesanato da
região. O passeio finalizou-se na Colônia
“Castrolanda”, de instalação holandesa,
onde puderam desfrutar o café colonial e
homenagear os aniversariantes do trimestre. “Foi a chance de rever quem estava
na ativa”, afirma Renato Alves de Lima,

da direção do Sismuc.
Valorização e apoio
De acordo com Salvelina Borges,
da direção do Sismuc, uma das organizadoras do passeio dos aposentados, atividades como esta envolvem o trabalhador
aposentado na vida sindical. “Eles têm
que participar do coletivo, sempre fazemos convocações com eles para as greves
e para o Fórum dos Idosos”, explica.
Foto: Pedro Carrano
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ÁGUA PODRE
Prefeitura permite água
insalubre no Centro
de Especialidades
e servidores
compram água
há dois meses

DENÚNCIA

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

Você beberia
essa água?
FISCAIS ORGANIZADOS

Segmento já prepara
mobilização se não avançarem as
reivindicações monetárias

A espera de respostas sobre
gratificações e horas-extras
Por Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

Água transparente, sem cheiro e
sem sabor. Há dois meses, os servidores
da saúde do Centro de Especialidades
Matriz desconhecem o que é isso. O
mesmo problema ocorre na Vigilância
Sanitária do Centro. Na falta da qualidade, os servidores estão tendo que
comprar água do próprio bolso.
Eles fizeram reclamação à Secretaria de Saúde para que adquirisse galões.
A resposta, em e-mail, diz que não cabe
a essa secretaria cuidar da qualidade da
água no equipamento público.
Segundo servidores da saúde,
o problema com a qualidade da água
ocorre em diversos equipamentos.
No Centro de Especialidades, na falta
de galões de água, a sugestão da autoridade sanitária era beber água das
torneiras, uma vez que ela seria tratada.
No entanto, uma servidora constatou a
poluição também desta fonte. A água
que ela beberia vinda da caixa estava
escura e com detritos. A situação está
insustentável. “É um descaso conosco.
Nós trabalhamos na rede pública e somos expostos a essas condições. Não
querem comprar água, que pelo menos

limpem a caixa d’água”, desabafou servidora que teve identidade preservada.
Descaso
A Secretaria de Saúde conhece
o problema da qualidade da água servida aos servidores. No entanto, ela não
se responsabiliza nem pela aquisição
dos galões. “A Secretaria de Saúde não
realiza aquisição de itens que não são
comuns, apenas os insumos”, relata
e-mail encaminhado às autoridades
sanitárias no dia 27 de novembro. Nesta mesma mensagem, a Secretaria admite que não tenha prazo para solucionar a questão: “A Smad (Secretária de
Administração) realizou licitação para
aquisição de água, a (sic) poucos dias,
porém, não apareceram empresas interessadas na licitação”.
O Sismuc, por sua vez, cobra que
a Prefeitura mantenha a qualidade dos
equipamentos públicos. “Quem deveria
cuidar da saúde da população não consegue cuidar da saúde dos servidores
e especialmente o setor que tem como
meta a vigilância da saúde? Será que
os fiscais terão que interditar os equipamentos públicos para solucionar o
descaso?”, critica Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc.

Os fiscais do Urbanismo, do Meio Ambiente e da Secretaria
de Abastecimento estão
insatisfeitos. Eles cobram da gestão o pagamento das horas-extras
(no caso do urbanismo)
e a revisão e ampliação
da gratificação de risco.
No final de novembro,
os fiscais se reuniram
no Sismuc e decidiram encaminhar ofício
cobrando uma mesa de negociação ainda
neste ano.
Com relação às horas-extras os trabalhadores do urbanismo reclamam de atraso no pagamento. As horas trabalhadas
a mais em outubro não foi depositada no
contracheque de novembro.
Já a pauta da gratificação aborda
dois problemas. O primeiro reivindica
a extensão da gratificação de risco para
todos os fiscais. Nenhum desses trabalhadores recebe a remuneração extra
pelo cargo. Os únicos que recebem são os
fiscais que trabalham no comércio ambulante, segundo Eduardo Recker, coordenador do Sismuc.

- A defesa desses trabalhadores é de
que a gratificação tenha como referência o
cargo e não a área de atuação. O trabalho
de fiscalização é árduo, estressante e, muitas vezes, conflita interesses dos fiscalizados –, explica.
Outro problema é em relação à incorporação das remunerações variáveis,
que ocorreu em maio de 2013. Com ela,
a ‘referência 232-H’, da lei municipal
13775/2011, que estabelecia gratificação de
30% para os fiscais atuantes no comércio
ambulante, perdeu sua validade. Ou seja,
os servidores não têm segurança sobre a
porcentagem da gratificação que recebem,
além do que, com a extinção da tabela, o
valor a ser recebido não foi devidamente
corrigido.

Quem solicita a gratiﬁcação de risco
Fiscais do Meio Ambiente
Fiscais da Smab
Fiscais do Urbanismo que não estão em diligência no comércio ambulante

ENTREVISTA

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

CAMPO E CIDADE

Pela sobrevivência
da agricultura
familiar
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No dia 21 de novembro, perto de 2 mil pessoas tomaram
o centro de Curitiba. Integrantes de movimentos sociais do campo e da cidade e cooperativas da agricultura
familiar cobraram o ﬁm da perseguição política e policial
a agricultores e entidades ligadas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O PAA é um programa federal
que garante a distribuição de alimentos semanal em
áreas de ocupação e vilas carentes, abrindo mercado de
fornecimento para os pequenos produtores no campo.
Antonio Bez, Integrante da direção do Cefuria, entidade
que organiza a distribuição em mais de 30 áreas organizadas em Curitiba, comenta a importância do programa e
a resistência contra a criminalização.
Foto: Pedro Carrano

Jornal do Sismuc: Mais de 2 mil agricultores reuniram-se pela soberania
alimentar em Curitiba. Que tipos de
ataque o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) sofreu?
Antonio Bez: Várias pessoas foram
presas acusadas de irregularidades no programa, nós não sabemos quais foram os problemas
que aconteceram. O fato é que alguns projetos estão paralisados e
a grande maioria dos agricultores
não está recebendo pelos produtos que já entregaram. E ao mesmo
tempo as entidades não estão recebendo os alimentos que deveriam.
Para entender melhor o que está
acontecendo e ao mesmo tempo
procurar nos organizar como campo e cidade, aconteceram várias
reuniões, encontros e debates e o
maior foi no dia 21 de novembro,
com mais de 2 mil pessoas de setores do campo e da cidade. Com
isso, soma-se força, organização e
enfrenta-se de forma organizada os
ataques que por hora não está claro

de onde vem. Mas estão vindo, isto
é certo.
JS: Hoje, quantas comunidades e
áreas de ocupação são beneﬁciadas
pela entrega do PAA? E qual o diferencial da entrega feito pelos movimentos sociais?
AB: Hoje deve haver mais de 300
entidades que recebem estes produtos em Curitiba. O que diferencia é que os movimentos sociais,
além da entrega de alimentos,
também propõe a organização, o
trabalho de conscientização e o
debate sobre o direito à alimentação saudável, gerando a quebra
do assistencialismo e a luta coletiva pelo direito à vida.
JS: O programa é uma ferramenta
importante para a relação entre os
movimentos sociais do campo e da
cidade?
AB: Sim, é uma grande ferramenta, pois podemos sentar, discutir e
planejar junto com os agricultores,
agricultoras e os empobrecidos da
cidade. Isto cria consciência de

classe de direitos e ao mesmo tempo se percebe melhor quem é contra os pobres. A luta fica melhor e
mais organizada.
JS: A exemplo do PAA, o fornecimento dos movimentos sociais para o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae) também sofre boicote? Como está essa situação em
Curitiba?
AB: Parece que ainda não há boicote ao Pnae, mas as luzes de alerta
estão acesas.
JS: O que os movimentos sociais do
campo e da cidade devem fazer para
manter esse programa como uma
política de Estado e estrutural?
AB: Devem fazer a luta coletiva.
Dentro de cada cooperativa e entidade há as suas especificidades,
porém a luta por direitos, soberania
alimentar, agroecologia, reforma
agrária, economia solidária e agricultura familiar deve acontecer
conjuntamente no diálogo. Acredito que estamos dando passos nesse
sentido.

Foto: São Joaquim Online

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

PRECARIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

DENÚNCIA
Trabalhadores do Centro de Resgate denunciam falta de estrutura

A calamidade no atendimento
de assistência social da PMC
Por Pedro Carrano

A situação dos servidores
que atendem no Centro de Resgate da Rua Conselheiro Laurindo chegou ao limite. A reportagem do Sismuc visitou o local e
confirmou as denúncias feitas
por eles: superlotação no atendimento, falta de estrutura nos
banheiros, entre outros, são problemas visíveis.
De acordo com um servidor, que preferiu não se identificar por medo de retaliação das
chefias, a falta de atendimento
médico à noite e nos finais de semana gera situações de convívio
dos trabalhadores com usuários
portadores de doenças contagiosas.
Os trabalhadores municipais já haviam perdido o acesso
às refeições na gestão do ex-prefeito Luciano Ducci, apesar dos
protestos dos trabalhadores no
local de trabalho. Agora os trabalhadores precisam fazer uma
“vaquinha” para comprar os
galões de água para consumo
próprio.
“Recebemos um valor
pequeno no contracheque para
a alimentação. O problema é que
não há lugar para comer à noite (no centro de Curitiba). Nem
água eles mandam para gente.
Como não há verba, então a FAS
está sucateando lá”, denuncia a
funcionária à reportagem do Sismuc.
Um funcionário complementa que, em certos períodos
do ano, também são obrigados
a comprar até mesmo o papel
higiênico. No dia 05 de dezembro, as más condições ficaram escancaradas novamente. Durante

o temporal que afetou Curitiba, o
Centro de Resgate ficou sem luz.
Com isso, os funcionários não
puderam atender os usuários até
às 21h e ainda tiveram que comprar velas e materiais – de acordo
com denúncia feita à reportagem
do Sismuc.
A reportagem do Sismuc entrou em contato com a
FAS, enviando perguntas sobre
as denúncias feitas pelos servidores. Até o fechamento deste
edição, não obteve resposta.
Funcionários e necessitados
precarizados
O atendimento aos necessitados é insuficiente. Os trabalhadores da FAS relatam que o
número de pessoas que demandam a refeição noturna geralmente ultrapassa a capacidade
de 250 pessoas. “Quem chega
às nove e meia da noite muitas
vezes não come”, diz. O pernoite
acaba sendo no chão e no corredor em muitos casos. Essa situação se verifica no número de
armários para os pertences dos
atendidos. São 60 guarda-volumes, mas o número de pessoas
excede isso e suas mochilas ficam no corredor.
Aumento de atendimentos
Informações do jornal
Gazeta do Povo (07/04/13) mostram que Curitiba tinha 2.776
pessoas em situação de rua em
2008, de acordo com o IBGE. Em
2012, a Fundação de Ação Social
(FAS) atendeu 3.450 indivíduos,
aumento de quase 25% na comparação com os dados do IBGE.
Já o Movimento Nacional dos
Moradores de Rua, de acordo
com o periódico, estima que 4
mil pessoas vivem nas ruas da
capital.

Pauta dos lutadores da FAS
Em outubro de 2013, os trabalhadores
da FAS fizeram um ato na Boca Maldita. Desde então, eles exigem igualdade para todos os
servidores na gratificação que é concedida aos
trabalhadores de abrigo de 30% por risco. Uma
pauta que existe desde 2011. Hoje, os protestos
desse segmento são organizados uma vez ao
mês e em dezembro será feito o planejamento
das lutas de 2014, informa Ana Paula Cozzolino, da direção do sindicato.
Hoje, servidores da maioria dos Centros
de Referência da Assistência Social (CRAS) e
Centros de Referência Especializados (CREAS)
não recebem a gratificação. A gratificação tem
como base a Lei Municipal 13.776, de 2011, que
institui a gratificação em local de proteção social na FAS. Porém, poucos locais de trabalho
foram privilegiados.
Falta de gratiﬁcação e exclusão social
Os servidores que conversaram com a
reportagem analisam que a falta da gratificação
e a precarização das condições de trabalho são

coisas que estão juntas. “Abrem-se novos equipamentos (municipais) e tiram os funcionários do Resgate Social, estamos com um número
muito reduzido de funcionários e uma gestão
sem planejamento nenhum”, denuncia um servidor do Resgate Social.
Para os trabalhadores, a construção
do Condomínio Social, no bairro Campina do
Siqueira, ao lado de outros equipamentos nos
bairros, é uma tentativa de retirar os pobres e
excluídos do centro da capital, em período de
Copa do Mundo. “Acabando com o Resgate eles
aproveitam para empurrar a escala de 12/36, o
que dificulta para a maioria dos trabalhadores.
Estão forçando a gente que terá que escolher algum outro lugar para trabalhar”, critica.
Os problemas se refletem em outras situações nos locais de trabalho: “São comuns as
más condições de trabalho, o assédio moral, a
falta de espaço físico e de servidores”, descreve
Ana Paula Cozzolino, da direção do Sismuc, que
participa do GT dos trabalhadores da FAS.
Foto: Pedro Carrano

CONJUNTURA

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

ABAIXO À TERCEIRIZAÇÃO

CURTAS

Confetam lança campanha
salarial nacional
do serviço público

Guardas e servidores da
saúde conquistam
avanços em Toledo

Por Manoel Ramires

A Confederação dos Trabalhadores
no Serviço Público Municipal (Confetam)
lançou, na Câmara dos Deputados, em
Brasília, a Campanha Salarial Nacional
Unificada 2014 dos servidores municipais
de todo o país. O tema “Terceirização é gol
contra” foi escolhido para dialogar o repúdio dos trabalhadores às terceirizações com
a linguagem do principal evento esportivo
do próximo ano: a Copa do Mundo. Além
das terceirizações, o evento deu espaço para
que os servidores discutissem o projeto de
Lei 3776/08, que modifica a Lei do Piso do

Magistério.
Vestidos de verde e amarelo, os servidores discutiram os problemas das terceirizações para o serviço público e para o trabalho decente. A professora Vilani Oliveira,
presidenta da Confetam, leu as bandeiras de
luta para 2014 e, com um toque na bola de futebol, deu início à Campanha Salarial de 2014.
Vilani mostrou ainda os prejuízos
das terceirizações, enfatizando, entre eles,
os acidentes de trabalho. “Pesquisa do
Dieese mostra que, de cada dez acidentes
de trabalho, nove são com terceirizados; e
de cada cinco mortes no trabalho, quatro
são com terceirizados”, alertou.
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Onze guardas municipais e servidores da saúde que participam do
programa Estratégia Saúde da Família (ESF) conquistaram importante
avanço em suas remunerações. Com relação aos guardas, a conquista ocorreu por causa da falta de isonomia com os demais agentes de
segurança pública municipal que ganhavam adicional por risco. Já os
trabalhadores da saúde tiveram incremento no salário devido à participação no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ), uma política federal.
Quanto à saúde, a secretária Geral do SerToledo Ivana Dall´Agnol,
lamentou que o valor do programa federal estivesse parado desde
2012. No entanto, comemora o pagamento agora: “Esse valor já estava
na conta do município desde 2012 e deveria ser dividido entre as pessoas que trabalham”. O pagamento do Pmaq não ocorre em Curitiba.
(MR)

Comissão da Verdade de
São Paulo conclui que JK
foi assassinado
A Comissão Municipal da Verdade de São Paulo declarou que o
ex-presidente da República Juscelino Kubitschek (JK) foi assassinado
durante a ditadura militar (1964-1985), contrariando a versão de que o
ex-presidente morreu em um acidente de carro. A versão oﬁcial sobre a
morte aponta que Juscelino e seu motorista, Geraldo Ribeiro, morreram
em agosto de 1976 em um acidente de trânsito na Rodovia Presidente
Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, quando o carro em que
estava o ex-presidente colidiu com uma carreta após ter sido fechado
por um ônibus. A versão de morte acidental sempre foi contestada pela
comissão. (Elaine Patricia Cruz, Agência Brasil)

Beto Richa terceiriza
segurançajá terceirizada

Reajuste do magistério
A Confetam apresentou um documento dos professores em defesa da retirada do Projeto de Lei (PL) 3776. O PL atrela o reajuste do piso salarial do magistério de acordo
com a inflação, uma afronta na avaliação da professora e presidenta da Confetam,
Vilani Oliveira. “O Piso do Magistério é uma conquista histórica da classe e não pode
sofrer mais um ataque tão violento”, afirmou.

O governo estadual tem terceirizado a segurança pública já terceirizada.
Segundo o Sindicato dos Vigilantes, a economia imediata que o governo do
Estado tenta impor com a demissão em massa de trabalhadores vigilantes, vai custar caro aos cofres públicos. O governo pretende, na tentativa
de economizar, substituir os vigilantes por controladores de acesso que
tem um piso menor e teoricamente traria economia ao estado. Mas na
pratica o governo está propondo exploração, desvio de função e processos
trabalhistas. Na contratação de controladores, o governo do estado estará
desviando a função do controlador, já que os trabalhadores exercerão o
trabalho de um vigilante, ou seja, contrata-se em carteira para uma função
e desempenha outra. (MR, com informações Vigilantes)

16 de dezembro
Coletivo dos
Polivalentes
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

SINOPSE

A vida de um guerrilheiro
Por Guilherme Carvalho

18 de dezembro
Reunião com SRMH Geral e da Saúde
Horário: 14h30 hs
Local: Edifício Delta
19 de dezembro
Reunião dos educadores com Prefeitura
Horário: 14 hs
Local: Edifício Delta
23 de dezembro a 3 de janeiro
Recesso no Sismuc
5 de fevereiro
Assembleia Fundação Cultural de Curitiba
Horário: 19hs
Local: Sismuc
13 de fevereiro
Entrega de pauta geral do sindicato
HOrário: 14hs
Local: Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC)
8 de Março
Dia Internacional da luta das Mulheres
Horário: manhã e tarde
Local: a definir

Considerado como o inimigo número 1
da ditadura militar no Brasil, Carlos Marighella
virou tema para o documentário dirigido por
sua sobrinha Isa Grinspum Ferraz. A partir
de relatos de amigos e parentes a vida de
Marighella se confunde com a história de muitos militantes que defenderam as liberdades
políticas e culturais no período entre 1964 e
1984. A vida pessoal desde a infância, sua veia
poética e sua militância como guerrilheiro da
Aliança Libertadora Nacional (ALN) fazem
parte da narrativa construída ora em primeira
pessoa, ora pelos depoimentos, incluindo as locuções de Isa. Neste
documentário, os depoimentos contam episódios curiosos da vida
de Marighella, juntamente com aspectos de
sua vida pública. Um dos principais contatos com a União Soviética no Brasil, vítima
de prisões e tortura, eleito deputado federal
constituinte em 1946, Marighella é autor
do livro “Manual do Guerrilheiro Urbano”
traduzido para várias línguas.
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As marcas de um
passado colonial
Por Pedro Carrano

O Brasil é um país marcado pelo passado Colonial. A mudança do regime comandado pelos
‘senhores rurais’ para a sociedade industrial, no começo do século vinte, não mudou as marcas desse
passado. Seguimos vítimas da falta de participação política da população e do autoritarismo dos
donos das terras.
O modo de produção conhecido como “plantation” instalou-se no Norte e Nordeste do Brasil,
assim como em países do Caribe e no sul dos EUA.
Empregava trabalho escravo e uma única cultura, a
monocultura para a exportação, ao invés de fomentar o
mercado interno e a produção local voltada para o consumo dos trabalhadores. Com isso, a plantation reuniu
o trabalho escravo plenamente integrado ao capitalismo
mundial.
Um dos romances que melhor descreve este cenário
no Brasil é o “Menino de Engenho”, do romancista paraibano José Lins do Rego. O romance de 80 páginas – que
já ultrapassou a centésima edição! – é narrado por um
menino de oito anos que, após o assassinato da mãe, passa
a viver no engenho do avô, o coronel Zé Paulino. Em um
ambiente no qual a cultura da cana-de-açúcar começa a
entrar em crise, o menino vive na Casa Grande do coronel,
mas conhece todas as pessoas e faz amizade com os filhos
dos escravos que vivem no engenho, controlado por seu
avô. “Menino de Engenho” é uma obra sobre a formação do
Brasil, que nos leva a nossas raízes mais profundas.

