Jornal 98 Março de 2014

Chega de enrolação

Servidores ﬁzeram ato para
entrega da pauta geral de
2014. Jornal do Sismuc
destaca que muitos pontos
acordados em 2013
ainda não foram efetivados pela gestão.
Conﬁra mais na
página 3.
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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br.

ORGANIZAÇÃO
CAMPANHA DE LUTAS 2014

EDITORIAL

A Copa, as mobilizações,
as leis e seus interesses
O Sismuc encaminhou ao prefeito Gustavo Fruet ofício com 23 pautas acordadas em mesa de
negociação em 2013 e que ainda não foram cumpridas. Entre elas estão a Licença para tratamento de
familiares, transformação do nível Assistente de Saúde Bucal (ASB), o reenquadramento de auxiliares
de enfermagem, a incorporação de gratiﬁcação na secretaria de ﬁnanças. Também estão paradas leis
contra o assédio moral e redução de carga horária para os excluídos. O Sismuc ainda solicitou informações sobre assuntos pendentes como acúmulo do adicional de insalubridade, outras gratiﬁcações,
isonomia na incorporação no risco de vida, ﬁm de desconto previdenciário no RIT, DRS, entre outros.
Aguardamos resposta sobre o pagamento de abono a aposentados e incorporação do PPQ, sobre auxílio
transporte em pecúnia, sobre o resultado do dimensionamento, sobre a possibilidade de aposentadoria
especial para trabalhadores de escola, entre outros.
Este cenário mostra que, de um lado, o governo municipal demonstra diﬁculdade em cumprir
compromissos assumidos com os servidores. Por outro lado, esses mesmos servidores observam pasmos os cofres públicos serem abertos para realização da Copa do Mundo da FIFA e para o capital
ﬁnanceiro (R$ 753 bi).
Antimobilização
Em meio a tudo isso, surge a Lei Geral da Copa, que segue exigências da FIFA e foi assinada em
2007, durante governo Lula, sem sequer ter ampla divulgação. A lei pode criar oito novos tipos penais de
caráter repressivo. Entre eles, o crime de terrorismo. Outro ponto alarmante é o artigo sétimo, que pretende regulamentar a política higienista e excludente das cidades, promovendo “zonas limpas” a serem
deﬁnidas pelos municípios em parceria com a representação local da FIFA. Estes são alguns exemplos
de como se pretende restringir não apenas o direito de greve, mas derrubar conquistas históricas dos
trabalhadores, criminalizar a pobreza e os movimentos sociais.
Para o Sismuc, o conﬂito, portanto, é claro entre o interesse público que cobra ações com o objetivo de melhorar a vida da população a médio e longo prazo e o interesse privado da FIFA e empresas
que vêem na Copa mais uma forma para aumentar seus lucros, independente do prejuízo social. E há
algum tempo temos visto políticos mais próximos do interesse econômico do que do popular.
Diretoria do Sismuc
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Coordenação de Finanças
Rosimeire Barbieri
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Cathia Regina Pinto de Almeida
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Irene Rodrigues dos Santos

Coordenação Políticas Sindicais e Relações de Trabalho
Juliano Rodrigo Marques Soares

Coordenação Comunic. Informática
Adriana Claudia Kalckmann

Coordenação de Saúde do Trab. e Meio Ambiente
Vera Lucia Armstrong

Coordenação de Assuntos Jurídicos
Rita Choinski Kloster

Coordenação Aposentados
Salvelina Borges

Diretoras do Sismuc
participam do programa
ReperCUT
Foto: Pedro Carrano

No dia 21 de fevereiro,
Ana Paula Cozzolino, coordenadora-geral do Sismuc e Adriana
Claudia Kalckmann, coordenadora de comunicação, participaram
do ReperCUT, programa de entrevistas da Central Única dos Trabalhadores (CUT-PR) , dirigido
e apresentado por Daniel Mittelbach.

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

O programa tem duração
de cerca de uma hora e as diretoras puderam debater a Campanha
de Lutas de 2014, a condição de
trabalho dos servidores, a luta dos
educadores de cmeis pela jornada
de 30 horas, entre outros temas.
Debateram também a relação da
Campanha com a questão da Copa
do Mundo.

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, 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
07/03/2014.

ORGANIZAÇÃO
TÁ ENROLADO

Agentes
administrativos:
desrespeitados

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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CAMPANHA DE LUTAS

Condições de trabalho:
preocupação urgente

Por Pedro Carrano

“Indignação. É um desrespeito com o funcionário”. É a forma como Teresa Castro, agente administrativa da saúde de Curitiba, expressa o sentimento
em relação ao não cumprimento da jornada de 36 horas
no interior das unidades, o que se somaria às quatro
horas de curso para aperfeiçoamento sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS). A medida entraria em vigor a partir do dia primeiro de março.
Em vista disso, foi feita reunião de emergência entre sindicato, Secretaria de Saúde e Secretaria de
Recursos Humanos. O objetivo, de acordo com Diana
Guérios, coordenadora do Sismuc, era ter a resposta sobre o não cumprimento da medida. A gestão, por
sua vez, justificou a ausência da cidade do Secretário de
Saúde, Adriano Massouda, de maneira que a portaria
não foi assinada. Em reunião, houve apenas o apontamento de que o secretário pode vir a assinar a medida,
após o retorno.
Enquanto isso, o acordo que deveria entrar em
vigor no dia primeiro de março fica suspenso até a publicação da portaria. Por enquanto – justifica a gestão
– é necessário o cumprimento das 40 horas.
Bandeiras pendentes
De acordo com Irene Rodrigues, da coordenação
do Sismuc, a reunião também foi um espaço de cobrança
sobre os acordos da negociação de 2013 que até o momento não foram cumpridos pela gestão Gustavo Fruet.
Na voz das servidoras, o sentimento é de frustração, uma vez que havia expectativa em relação ao
cumprimento dos acordos, sobretudo no que se refere à
jornada de trabalho. “Fizemos o acordo e estávamos organizando o curso. Estou participando desde a primeira
reunião”, protesta a agente Jacinta Regina.

Por Pedro Carrano

Um dos cinco pontos da Campanha de Lutas
de 2014 envolve as condições de trabalho dos servidores. Isso significa lutar pela mudança de situações
como a sobrecarga de trabalho e o fim das terceirizações, que geram doenças físicas e psicológicas nos
servidores.
Atualmente não há reposição dos postos de trabalho fechados no funcionalismo municipal. O quadro
é de alto índice de aposentadorias (cujo auge será em
2016) e as contratações por concurso público são insuficientes. Esta é a avaliação de Vera Armstrong, assistente social da Prefeitura. “O quadro não está sendo reposto. Há concurso, mas sempre em defasagem,
o que gera atividade a mais de um colega, causando
um certo peso para a pessoa, principalmente na parte
emocional”, adverte.
Além de ouvir diversos segmentos de servidores, a assistente social fala por experiência. No seu
setor o número de trabalhadores passou de 12 para

seis funcionários. A falta de reposição de funcionários
tem o efeito da sobrecarga sobre o servidor.
Outra situação corrente de doença do trabalho
acontece devido às terceirizações. O setor de obras é
um exemplo de atividade terceirizada, por exemplo,
na Secretaria Municipal de Obras, de modo que “a
pessoa acostumada com a lida, pára e se sente inútil.
Escutamos muito isso, como se a pessoa deixasse de
fazer o trabalho que sempre esteve acostumada”, afirma Vera.
Outro fator para ser conquistado é a Lei incluindo o Assédio Moral dentre as condutas vedadas,
assim como a penalidade administrativa aplicável aos
trabalhadores que fizeram tal infração. “A comissão
da PMC responsável pela Saúde do Trabalhador e
condições de trabalho deve ser fazer visitas preventivas, para averiguar a periculosidade e insalubridade.
Os servidores devem levar para a gestão os problemas
que os sindicatos identificam, evitando que os servidores fiquem doentes”, avalia Adriana Kalckmann, da
coordenação do Sismuc.

Desaﬁos na educação
A educação infantil em Curitiba é marcada pela falta de funcionários e carga horária excessiva. Submetidos a um trabalho desgastante, os
educadores apresentam desgastes
físicos, psicológicos. Por isso a luta
pela redução da jornada para 30

horas está no coração e na mente de
cada educador.
Estão submetidos também
a movimentos repetitivos que ocasionam LER/Dort – abaixando e levantando constantemente. Como forma de evitar a sobrecarga de trabalho,

uma das exigências da Campanha de
Lutas de 2014 é o dimensionamento,
regra que determina quantos educadores ﬁcam em sala com um número limite de crianças. Hoje, cada sala
deve ter três educadores com crianças
até três anos.
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Acompanhe o Sismuc
nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
e @sismuc

FALTAM CONDIÇÕES

MOBILIZAÇÃO

Coletivo se reuniu para entregar enquete sobre condições de trabalho e ter
ideias para um ato público denunciando seus problemas.

Trabalhadores estão insatisfeitos
com condução da FCC
Por Manoel Ramires

O Coletivo da
Fundação Cultural de Curitiba (FCC) se reuniu para
debater a adesão ao questionário sobre condições
de trabalho. Outro motivo de grande preocupação dos trabalhadores
é o discurso adotado pelo
presidente da Fundação
de não abrir concurso
público e terceirizar cada
vez mais as funções da
pasta. No dia 10 de março
a categoria realiza uma assembleia com objetivo de
organizar mobilizações.
Os trabalhadores
estão revoltados com a
notícia de que o presidente Marcos Cordiolli vai
ampliar a terceirização.
A servidora Desiree Fabu
comentou que ingressou
na Fundação no último
concurso realizado, em
1996. Depois disso, nenhum servidor foi contrato. O medo é que eles
sejam os últimos funcionários de carreira e que
após a aposentadoria o
cargo seja extinto. Segundo o próprio secretário
Marcos Cordiolli, a FCC
possui 300 servidores.
No coletivo, ficou
deliberada a possibilidade
de mobilizações. Entre as
ideias para a mobilização
está a possibilidade de
convocar artistas para
serem solidários a causa:
“Os trabalhadores querem construir um ato público para mostrar à população as dificuldades
que vem enfrentando.
Eles cogitam convocar

artistas para participar
deste ato, uma vez que alguns também não estariam satisfeitos com os editais lançados pela Prefeitura”, comenta Demerval
Silva, coordenador do Sismuc. A assembleia ocorre
no dia 10 de março.
Enquete
O Sismuc preparou
um questionário para ser
aplicado com os servidores
lotados na Fundação Cultural de Curitiba. A enquete apura as condições
de trabalho, os problemas
no ambiente de trabalho
como falta de profissionais, de equipamentos,
excesso de tarefas, entre
outros. No questionário,
ainda é perguntado sobre
os fatores que desmotivam os trabalhadores e o
grau de satisfação dentro
da FCC.
Nas respostas, os
trabalhadores assinalaram,
principalmente, que falta pessoal, condições de
trabalho e que os salários
estão defasados. Um servidor relatou que “cuida
de mais de três mil metros
quadrados sozinho em
um local que tem eventos,
exposições e palestras.
Sozinho, é muita responsabilidade no meu local de
trabalho”.
Outro ponto que
preocupa demais esses
servidores é o plano de
carreira ainda não revisado. Isso ocorre porque
cada vez é maior a terceirização da FCC. A maior
terceirização está no setor
de manutenção, zeladores
e limpeza.

Foto: FCC

SERVIDORES EM LUTA

Servidores de Sengés entregam
pauta à prefeita Elietti Jorge
Por Gibran Mendes (CUT)

No fim de fevereiro os servidores municipais
de Sengés, na região Centro Oriental, participaram de
uma reunião com a administração da cidade para entregar a pauta de reivindicações da campanha salarial
deste ano.
Ao todo, 518 servidores estão envolvidos na
campanha de lutas. Eles cobram o reajuste salarial
(com aumento real e reposição de perdas históricas,
além da inflação), novos pisos salariais, auxílio-refeição e transporte em pecúnia, aumento de itens na
cesta básica, pagamento de horas extras, construção
de refeitórios, um Plano de Cargos e Salários, assim
como a melhoria nas condições de trabalho.
Leonice Reis Peres, Presidente do SSPMS, ressaltou a necessidade de valorização dos servidores e
cobrou também a efetivação dos compromissos de
2013, ao lado das demandas deste ano. “É importante
a prefeita estar junto com o vice-prefeito, Secretário
Municipal de Administração e Procuradora do Mu-

nicípio conhecendo a pauta dos trabalhadores,
porém mais importante que isso é a luta e mobilização. É preciso que os servidores participem dentro
do sindicato. Hoje foi o primeiro passo da luta de
2014”, afirmou.
Estavam presentes nesta reunião a Presidente
do sindicato Leonice Reis Peres, o Vice-presidente
Celso Fernando Wolf Barbosa, o advogado da entidade Bruno Huren, a representante da CUT-PR
Alessandra de Oliveira e a representante do SISMUC
(Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba)
Patrícia de Souza Lima.
Do lado da prefeitura, a prefeita Elietti Jorge,
o vice-prefeito Hillebrand De Boer “Brandão”, o
Secretário Municipal de Administração, Waldomiro
Popadiuk e a Procuradora do Município, Rosane
Domingues Hobmeier.
Os servidores enfatizaram a abertura para a
mesa de negociações e a prefeitura se comprometeu
a analisar a pauta e agendar um calendário para as negociações.

MOBILIZAÇÃO
QUALIDADE DE VIDA

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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Trabalhadores ganham em melhorias e população ganha em atendimento.

Trajetória de pressão e avanços nos armazéns
Por Pedro Carrano

Desde o início da gestão, entre as
medidas positivas obtidas pelos servidores do abastecimento está a conquista da mudança da escala de trabalho dos
armazéns, excluindo o horário do sábado
à tarde, quando a jornada se estende somente até as 14 horas.
Em março, tem início a discussão
sobre o processo de remanejamento dentro da SMAB com promessa da gestão de
implantá-lo no segundo semestre.
A partir de estudos na área de
Saúde do Trabalhador, ficou definido o
trabalho diário de no máximo seis horas
no caixa. As duas horas restantes da carga
horária serão destinadas a outras ati- vidades. Visando melhor ergonomia para
os trabalhadores, a troca dos monitores
garantiu mais uma conquista.
Pesquisa com os usuários
Está em execução a pesquisa com
os dos Armazéns da Família. A partir de
intervenção do Sismuc, houve mudança
do questionário, forma de coleta dos
dados e aplicação nas regionais. Houve
também a possibilidade de a pesquisa ser
feita no interior dos armazéns seleciona-

dos pela PMC, para garantir que as informações e os dados coletados reflitam a necessidade dos usuários de todas as partes
de Curitiba.
O foco da pesquisa parte da demanda dos servidores do segmento pela abertura dos armazéns da família de segunda
a sexta-feira, em consonância com a mesma escala de outros órgãos da PMC. “Esta
pesquisa servirá para que a população se
manifeste com relação aos horários e dias
quando preferem ou gos- tariam de fazer
suas compras”, explica Juliano Soares, da
coordenação do Sismuc.
A pesquisa iniciou no dia 11 de fevereiro e se estende até o dia 10 de março.
O retorno da tabulação da pesquisa será
no dia 25 de março, em nova negociação,
junto com a discussão do remanejamento
dos servidores.
Itens da metodologia
Na reunião de negociação do dia 25
de março, a PMC deve apresentar o resultado da pesquisa, com cruzamento dos
dados com o sistema do Instituto Curitiba de Informática (ICI) e ouvidorias do
156, que poderá fornecer subsídios para
melhor funcionamento dos armazéns e
para as mudanças necessárias.

Foto: Pedro Carrano

Reunião com a gestão deﬁne critérios do
questionário a ser aplicado à população.

CAMPANHA DE LUTAS 2014
Pautas reforçam muitos pontos que não
avançaram ou empacaram em 2013.

Sismuc vai entregar
pautas específicas
em março
Por Manoel Ramires

PARTICIPE
VOTE DE 1 A 7
DE SETEMBRO

A Campanha de Lutas é composta
por duas partes. Uma é a pauta geral que
trata de cinco grandes pontos para todos
os servidores: reajuste financeiro, plano de
carreira, condições de trabalho, combate
à terceirização e modelo de gestão mais
democrático. O outro ponto fundamental
da campanha são as pautas específicas que
tratam do dia a dia no local de trabalho e
de assuntos específicos a uma carreira.
As pautas específicas devem ser
entregues na data da primeira mesa de negociação geral com a Prefeitura. São doze
pautas. Elas foram divididas em agentes
administrativos, aposentados, educadores, trabalhadores da Fundação de Ação
Social, da Fundação Cultural de Curitiba,
Finanças, Fiscais, Guardas, polivalentes,

servidores da saúde, Smab e trabalhadores
de escola.
Para a coordenadora geral do Sismuc, Ana Paula Cozzolino, as pautas
trazem muitos pontos em comum e outros pontos que necessitam mesmo de
negociação isolada. “Cada secretaria tem a
sua especificidade. É neste momento que
a gente trata caso a caso. Um exemplo é
a redução da jornada de trabalho. Cada
secretaria tem essa demanda. Por outro
lado, a organização dessa redução tem que
atender as características individuais”,
compara.
Até o fechamento do Jornal do Sismuc, a Secretaria de Recursos Humanos
não havia agendada a primeira reunião.
Por outro lado, as mesas específicas podem ser estendidas para além do prazo da
data-base, que é 31 de março.

AGRESSÃO GRATUITA

Prefeito havia prometido transporte
gratuito para categoria sem
necessidade de farda em julho de 2013.

Agressão a guarda
podia ser evitada
Manoel Ramires
O guarda municipal Edeval Morelli foi
agredido no fim de fevereiro enquanto tentava apartar uma briga no terminal Campo Comprido. O agente da lei foi reconhecido por dois
brigões. O guarda estava com parte da farda da
corporação. A violência podia ter sido evitada.
Em julho do ano passado, o prefeito Gustavo
Fruet havia prometido transporte gratuito para
os guardas municipais. A declaração foi dada durante o aniversário de 27 anos da instituição.
O guarda foi reconhecido pelos jovens enquanto tentava apartar a briga (Paraná Online).
Após levar socos e pontapés dos dois, teve a
arma roubada. A agressão podia ter sido evitada.
Segundo relatos, o guarda, que foi encaminhado
ao Hospital do trabalhador com corte na boca e
escoriações na perna e nos braços, estava parcialmente fardado. No ano passado, em 17 de julho,
durante o aniversário de 27 anos da Guarda Municipal, o prefeito Gustavo Fruet havia anunciado que encaminhava à Câmara de Vereadores
Foto: Alep

projeto de lei que permitia aos guardas municipais a utilização do transporte público gratuitamente e sem a necessidade de farda. A decisão
atendia a pauta dos guardas encaminhada pelo
Sismuc.
No entanto, sete meses depois, a lei não
foi aprovada na Câmara Municipal. Isso acaba expondo a segurança desses guardas no momento
de ir ou retornar. Sozinhos, eles viram alvo fixo,
segundo o guarda municipal Edilson Melo: “Está
do mesmo jeito. Se o guarda não estiver fardado,
ele ainda tem que pagar a passagem. A gente vira
alvo fixo”, aponta. Para Melo, a regulamentação
da lei deve ser imediata: “Nós defendemos a não
necessidade da farda. Tira a farda e apresenta a
carteira funcional”, defende.
Assembleia
No dia 26 de março, às 19 horas, o Sismuc
realiza assembleia específica para os guardas municipais. O debate abrange também o processo
judicial sobre a gratificação de risco e o Plano de
Carreira que abranja todos os trabalhadores da
Defesa Social.

PRIVATARIA TUCANA

Privatização à
moda Beto Richa
Por Pedro Carrano

O governador Carlos Alberto Richa aplicou mais um rolo
compressor para passar a gestão de todos os hospitais do Paraná
para a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do
Paraná, de nome Funeas, tirando a responsabilidade de gestão da
Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O projeto foi colocado para votação em plenário da Assembleia Legislativa, atropelando decisão do Conselho Estadual
de Saúde (CES) que havia pedido vistas para estudar melhor o
assunto, suspendendo a Funeas da pauta do Conselho. Mas acabou sendo aprovada na Alep a constitucionalidade do Projeto de
Lei 726, de transferência para a Funeas de todos os hospitais e unidades de saúde, incluindo estrutura e profissionais. Foi aprovado
também o Projeto de Lei Complementar 22, que amplia a possibilidade de criação de Fundações em outras áreas, caso do Turismo.

FORMAÇÃO POLÍTICA

Sismuc investe na formação
política e sindical
Por Pedro Carrano

Quem estuda, sabe melhor
como lutar. Com essa percepção, o coletivo de formação do Sismuc organiza cursos em duas frentes. A primeira
delas abordou o aprendizado sobre
mesa de negociação com a Prefeitura,
neste início de campanha salarial, para
capacitar direção e representantes.
Ao lado dessa atividade, o
Sismuc organiza também formação
política, curso dividido em etapas.
O primeiro módulo abordou “Sociedade e capitalismo” e o segundo deve
abordar o tema “Estado e Ideologias”.
São ao todo sete módulos do curso
de formação, com encontros mensais.
Mais de 30 servidores inscreveram-se

na primeira etapa. “Aprendi a olhar a
História de um jeito diferente e passei a me interessar mais. E essa visão
política é necessária no movimento
sindical”, relata Patrícia Gonçalves, coordenadora do Sismuc e integrante do
coletivo de formação, quem participou
da primeira turma de formação.
Cultura de debates
Na avaliação de Eduardo Recker Neto, do coletivo de formação
do Sismuc, essas atividades criam uma
cultura de debates no interior do sindicalismo. “No módulo sobre Estado,
perguntamos se sempre existiu essa
figura do Estado. Se não existiu, pensar
como e por que ele surge e analisar a
violência gerada por ele contra a sociedade”, explica.

SEGURANÇA NA 3ª IDADE

Encontro também abrigou
discussão da pauta
especíﬁca dos aposentados

Coletivo dos Idosos
aprende noções de
segurança no trânsito
Foto: Pedro Carrano

Foto: Pedro Carrano

Por Pedro Carrano

“Aprendi a olhar a história de um jeito diferente”: Patrícia Gonçalves.

O Coletivo dos Idosos contou
com uma tarde de formação com a palestrante Erica Nickel, pedagoga e especialista em trânsito, para discussão sobre segurança no trânsito. O encontro
foi no dia 27 de fevereiro.
Houve a participação de um
servidor do Sismuc aposentado, Zivar
Saldanha de Castro, com uma história
interessante. Castro foi motorista de
caminhões da Prefeitura ao longo de 25
anos – no geral, trabalhou 40 anos como
motorista – e nunca sofreu ou causou
um acidente.
Slides foram apresentados sobre
como os idosos podem se proteger no
trânsito. “Aprendemos sobre a segurança no trânsito que devemos ter. Pois

sabemos andar na rua, mas não sabemos
com segurança”, narra Salvelina Borges,
do coletivo.
Quem é?
Erica Nickel é pedagoga (UFPR),
especialista em trânsito com abordagem interdisciplinar (PUCPR), mestre
em educação (PUCPR). Atuou como
coordenadora pedagógica em escola de
ensino fundamental e médio.
Campanha de Lutas
Na ocasião, foi entregue também
o vídeo sobre o passeio dos aposentados
de 2 de dezembro de 2013 até a região
de Tibagi. O vídeo é uma produção da
Comunicação do Sismuc. Foram entregues também agendas do sindicato
e camisetas da Campanha de Lutas, na
qual os aposentados apresentam pauta
de reivindicações do segmento.
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Acompanhe as notícias do Sismuc
pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp

SAÚDE EM TRATAMENTO

DENÚNCIA
Em audiência Pública na Câmara, Adriano Massuda não
deﬁniu mudanças acordadas para janeiro de 2014.

Foto: Manoel Ramires

Secretário não
honra agenda
da Saúde
Por Manoel Ramires

A audiência pública que debateu a
prestação de contas do último quadrimestre de 2013 da Secretaria de Saúde não
trouxe notícias boas para os servidores.
Com a presença massiva de servidores, o
secretário Adriano Massuda foi questionado sobre as mudanças prometidas para
janeiro de 2014. No entanto, o secretário
limitou-se a dizer que segue o cronograma
definido pela Secretaria de Recursos Humanos. Por outro lado, até o fim de fevereiro nenhuma mesa permanente ou
eventual ocorreu entre trabalhadores e
gestão.
Os principais pontos questionados são em relação às mudanças nas jornadas e gratificações dos servidores da
saúde. Todas foram empurradas para o
meio do ano e sem um cronograma a ser
estabelecido. Dessa forma, a inclusão de
parte dos ‘excluídos da saúde’, acordada
para o início de janeiro segue indefinido.
O mesmo ocorre com o pagamento de
80% dos enfermeiros na Estratégia Saúde
da Família, mas que até agora não foi implementado. Outras quebras de acordo
ocorreram com relação ao IDQ e a transição dos auxiliares de enfermagem e de
auxiliares de saúde bucal (ASB) para o
nível técnico.
O secretário foi questionado pelos
coordenadores do Sismuc. Sobre a verba
de 20% destinada à saúde pelo município,
Irene Rodrigues Sismuc perguntou para
onde estavam indo os recursos. Ela ainda
cobrou o cumprimento de acordos: “Estamos cobrando processo de negociação.
Em janeiro foram prometidos às 30 horas

dos excluídos e a remuneração da enfermagem. Cadê o compromisso público”,
expôs. Na mesma linha foi Diana Guérios: “Nós estamos (quase) em março e não
temos os itens na prática. Precisamos de
concurso público e de reposição dos trabalhadores”.
Para ambos os questionamentos,
o secretário se limitou a dizer que o canal
de diálogo está aberto e que os projetos
de lei estão com a Secretaria de Recursos
Humanos. “Será encaminhado até o primeiro semestre. O que foi acordado será
seguido. A partir de janeiro será iniciado”,
reafirmou. Ele disse, no início da audiência, de que os trabalhadores do SUS
são a maior riqueza
da saúde, alegando,
por fim, que será
criada uma mesa
permanente de negociação do SUS.
Mobilização
A
insatisfação com a audiência pública só
pode ser revista de
uma forma, segundo Irene Rodrigues.
“A audiência pública mostrou que
a gestão não está
dando encaminhamento rápido às demandas da saúde.
Uma forma de acelerar a nossa pauta
é através da nossa
mobilização. Hoje

ocorreu na Câmara de Vereadores e novas
ações devem ocorrer”, completa.
(Des)compromisso
Em outubro de 2013, o secretário
assumiu: “É um compromisso de campanha do prefeito e ele vai honrar. Nós
vamos elaborar o cronograma para inserir
as categorias na redução”. Ele tratava dos
excluídos das 30 horas. A declaração foi
dada durante mobilização dos servidores
da saúde. Neste mesmo dia, as jornadas,
a isonomia na gratificação ESF e o debate
sobre o IDQ foram mantidos.
Dinheiro pra reformas
Na exposição do secretário foi de-

talhado o uso de verba da Secretaria de
Saúde para reformas em equipamentos
públicos. Segundo Massuda, 2013 foram
destinados R$ 512 milhões (contra R$
418 milhões) para melhorar as estruturas das 109 Unidades de Saúde (sendo 65
ESF), 8 UPAs, 12 CAPS, 7 Centro de Especialidades, 2 hospitais e o Laboratório
Municipal. No entanto, outro gráfico
chamou a atenção. Na relação de contratação de pessoal apenas os programa
Mais Médicos teve contratação de pessoal. As demais profissões não tiveram
aumento de funcionários por concurso
público.

ENTREVISTA

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

DIREITO À LUTA

9

Foto: Pedro Carrano

Criminalização,

não!
Rodrigo Mondego, advogado e militante de direitos humanos, integrante da comissão de direitos humanos da OAB do Rio de Janeiro
passou por Curitiba na mesma semana da morte do cinegraﬁsta
da Bandeirantes Santiago Andrade. Mondego faz parte do grupo
Habeas Corpus, de advogados ativistas, que participa das manifestações desde junho de 2013. Na avaliação dele, há necessidade de
conscientização e desmilitarização da polícia. Conﬁra a entrevista
exclusiva ao jornal do Sismuc.
Por Pedro Carrano

Jornal do Sismuc. Tivemos a morte do jornalista, o que está
propostas como a da lei antiterrorismo. Como está esse debate
sobre a lei?
Rodrigo Mondego: Há uma comoção. Infelizmente,
ocorreu a morte do cinegrafista Santiago. E, por conta
disso, desenterraram a proposta da lei antiterrorismo.
Basicamente, criminaliza qualquer tipo de atividade do
movimento social organizado, que possa interferir no
andamento de uma cidade. Se um grupo de professores
resolverem fechar uma via para protestar à revelia da polícia, esses professores poderão ser colocados como criminosos. O MST, por exemplo, como aconteceu no conflito
que houve com a polícia em Brasília, seria caracterizado
como terrorista. Abre um precedente ruim para o movimento popular convencional, seja do campo ou da cidade,
movimento sindical e estudantil, de ser criminalizado por
essa ideia de criminalizar apenas
os manifestantes que usam a tática
black bloc. Mas na realidade todo
o movimento social seria criminalizado.
JS:Em países como México e El Salvador as leis anti-terrorismo serviram
apenas para a criminalização.
RM: Porque o terror é muito amplo. Como se caracteriza
o terror? Nos EUA mesmo, algumas manifestações contra
as guerras foram caracterizadas como atividades terroristas. A questão do terror é ampla e pode ser analisada de
acordo com a conveniência. (Nesse sentido) um terrorista
pode ser tanto um black block com um coquetel molotov

na mão quanto um trabalhador do MST fechando o pedágio.
JS: A morte do jornalista Santiago foi um fato gravíssimo que
deve ser solucionado. Mas há outras pautas que agora querem
ser colocadas de maneira oportunista?
RM: Com certeza. A morte do cinegrafista foi extremamente lamentável. Poderia ter acontecido com outro
manifestante, jornalista, com algum ativista dos meios,
e mesmo com um advogado como eu que acompanhava
aquela manifestação na Central do Brasil, por atividade irresponsável de duas pessoas naquele momento. Mas não
podemos abrir precedentes por isso. Segundo diversos
relatos que observamos – por que não foram abertos inquéritos – desde julho já morreram 10 pessoas contando
o Santiago. Fosse por conta de intoxicação com gás, como
aconteceu com um gari de Belo Horizonte, ou como
aconteceu com um ator no Rio de Janeiro, então existem
diversos casos, alguns com morte,
mas só esse teve uma comoção
por ter infelizmente acontecido
com alguém da mídia tradicional.
JS: Há uma incapacidade do Estado
em lidar com as manifestações e com
os jornalistas? Há algo que as forças
populares podem cobrar do Estado?
RM: Quando a gente fundou o grupo Habeas Corpus no
Rio de Janeiro, nós tínhamos essa ideia. Porque sabíamos que as forças policiais não saberiam se portar frente
a manifestações populares. O dispositivo seria mudar a
polícia. Muitas vezes, na lógica de guerra da polícia militar, o trabalhador da mídia tradicional, é visto como in-

imigo. A grande maioria dos jornalistas foi agredida pela
polícia militar. No dia do assassinato do Santiago, um
repórter do site UOL foi espancado na minha frente, teve
um celular quebrado e teve a perna machucada por uma
dezena de golpes de cassetete. Só se viu o caso dos rapazes
que infelizmente acenderam o rojão. Mas o grande violador de direitos sem dúvida é a polícia.
JS: Há práticas também complicadas. Por exemplo, atirar gás
lacrimogênio de encontro ao corpo das pessoas e não contra
o chão.
RM: São pelo menos quatro jornalistas que foram atingidos nos olhos nas manifestações. Se incluirmos no peito
ou no ombro ou em algum lugar que poderia ter sido letal,
mais de uma dezena. Se incluir manifestantes, são centenas de pessoas. A polícia não age para dispersar. Age muitas vezes para atacar o inimigo. O Rio de Janeiro é o estado
que mais viola os direitos humanos no Brasil, com mortes
e desaparecimentos. Nos últimos dez anos se matou cerca
de mil pessoas por ano. Há diversos casos de corrupção. A
relação dos empresários de ônibus com o prefeito é muito questionada. Há uma revolta popular realmente muito
grande, o que acaba se transformando em revolta contra
o Estado. As pessoas se rebelam de maneira geral contra
o Estado.
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DENÚNCIA

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

LUTA DE CLASSE

Educadores retomam movimento grevista
Foto: Manoel Ramires

Por Manoel Ramires e Pedro Carrano

Mais de 300 servidores, em assembleia realizada em fevereiro, deliberaram não aceitar os prazos dados
pela Prefeitura Municipal de Curitiba
(PMC) para definir a viabilidade sobre
as 30 horas. Com isso, ficou aprovada
a greve no dia 18 de março, com assembleia organizativa no dia 13 de março.
Desde a primeira reunião do
grupo de trabalho e estudo paritário
entre PMC e Sismuc, não surgiram
resultados concretos. A greve estava
suspensa desde o final de 2013 e agora
será retomada um mês após a primeira
reunião do grupo de estudos paritário
sobre as 30 horas. A motivação para
retomada da greve foi o calendário
extenso proposto pela gestão. A ideia
do governo Fruet era esticar o grupo de trabalho até junho, no meio da
Copa do Mundo. Mesmo assim, isso
não garantia a redução de jornada. A
comissão enfatizou os trinta dias como
prazo para definições, conforme havia
sido definido em assembleia da categoria no dia 28 de janeiro.
30 horas já!

A pauta histórica dos educadores reclama isonomia com o magistério. Isso significa jornada de 20
horas e cumprimento da hora-atividade. Junto com isso, o Piso Nacional
da Educação, a eleição de direção, o
combate à terceirização, a prevenção
a afastamentos por motivo de doença
e a melhoria das condições de trabalho
estão entre os itens defendidos pelos
educadores.
Hora de medidas concretas
A Prefeitura havia negado a demanda da isonomia de 20 horas semanais, ainda em maio de 2013. A partir
de então, foi apontada a possibilidade
de implantação das 30 horas, o que
foi o objeto das negociações desde
então, com negociações entre Sismuc
e PMC de dezembro do ano passado
ao começo de 2014. O centro da luta
é a jornada de trabalho de seis horas.
“Reduzindo a jornada para 30 horas, a
isonomia fica próxima ao magistério,
de acordo com uma carreira de nível
médio. É mais vantajosa e necessária
a equiparação a partir da redução da
jornada de trabalho”, afirma Juliano
Soares, da coordenação do Sismuc.

MAIS POR MENOS

Estudo pretende reduzir a
quantidade de delegacias
em Curitiba
Por Rádio Band News

Curitiba pode perder oito das 13
delegacias de polícia da cidade. Isso por
causa de um estudo que pretende reduzir a quantidade de distritos policiais da
capital para apenas cinco. A informação
foi confirmada na manhã de hoje (06)
pelo Sindicato dos Delegados de Polícia
do Paraná e também pela Secretaria de
Segurança Pública do estado. A mudança
seria uma forma de melhorar o atendimento à população e também o trabalho
dos policiais. Mas a Sesp garante que,
por enquanto, a alteração não passa de
uma possibilidade que ainda depende

de várias reuniões e discussões para se
tornar realidade. O presidente do Sindepol, delegado Cláudio Marques, explicou
que a medida é uma tentativa de corrigir alguns erros cometidos no passado:
“Montava-se novas unidades da polícia
judiciária, o que, politicamente, era compensador. Só que não se contratava novos
policiais”, expõe.
Também estão entre os motivos
para a redução no número de delegacias o
corte de gastos estruturais, operacionais e
com pessoal, além da situação das carceragens. No entanto, segundo Marques, se
a proposta for aprovada, a população não
deve ser prejudicada.

CONJUNTURA
BOLSA MANSÃO

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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Governistas também permitiram que pagamento da mordomia seja retroativo. OAB-PR condena.

AL aprova auxílio moradia
de R$ 4 mil para magistrados
Manoel Ramires

O Governo do Paraná tem se
lamentado constantemente da falta de
recursos para investimentos e do pagamento de funcionários públicos. O resultado é o descumprimento de acordos
com professores, falta de gasolina nas
viaturas e ração para os cães da Polícia
Militar e repasse de apenas 12% para a
saúde (o mínimo). Contudo, através de
um tratoraço (regime de votação único
e que elimina análise nas comissões) a
base aliada do governador Beto Richa
aprovou a concessão de bolsa moradia
de R$ 4 mil para os juízes do Tribunal
de Justiça. Além disso, barraram emenda do deputado Tadeu Veneri (PT) que
tentava impedir o pagamento retroativo do benefício.
A aprovação do auxílio moradia
foi feita de forma relâmpago. O deputado Ademar Traiano (PSDB), líder do
Governo, com o apoio de outros parlamentares, solicitou a transformação
do Plenário em Comissão Geral. A estratégia permite que as proposições recebam pareceres das comissões permanentes do Legislativo na própria sessão.
Foram, assim, realizadas três sessões:
uma ordinária e mais duas extraordinárias. No texto aprovado, é permitida ao Tribunal de Justiça a prerrogativa
de estabelecer os valores do benefício e
o alcance do auxílio. Neste caso, podem
ser contemplados desembargadores e
juízes com residência própria, assim
como magistrados aposentados, e também pode ser autorizado o pagamento
retroativo do benefício.
Inconstitucional
O plenário derrotou uma
proposta de emenda apresentado pela
bancada do PT, excluindo juízes e desembargadores que moram em Curitiba, aposentados e aqueles que possuem residência própria ou dispõem de
moradia oferecida pelo poder público.
A proposta de emenda também impedia
o pagamento retroativo como ocorreu
no Rio de Janeiro, onde os magistrados
receberam auxílio-moradia pelos cinco

anos anteriores. “É inconcebível que
um juiz ou desembargador que more
em Curitiba, por exemplo, que tenha
casa na praia e outros imóveis, receba auxílio moradia, quando a maior
parte da população se bate para pagar
minimamente suas prestações de casa
própria”, criticou o deputado Tadeu
Veneri (PT).
A OAB Paraná também se posicionou contrária à medida aprovada pela base governista. Em nota, a
entidade disse que a matéria (auxílio
moradia) está em análise no Supremo
Tribunal Federal e que pode ser barrada, obrigando os juízes a devolver o
dinheiro. “Entende, portanto, a OAB
Paraná ser conveniente e oportuno
aguardar-se a decisão da Suprema Corte
a respeito do tema, para que a ALEP e o
Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR)
avaliem a concessão do benefício”, expõe a nota. O salário médio de juiz é de
R$ 21 mil
Falta pra saúde
Ainda em regime de Comissão
Geral, a Assembleia Legislativa aprovou
a criação da Funeas (Fundação Estatal
de Atenção em Saúde), que retira do
poder público o controle sobre recursos financeiros da saúde. Contudo, na
última apresentação do orçamento destinados a saúde para 2014, o Conselho
Estadual de Saúde vetou a proposta do
governo. O planejamento não atingia
os 12% mínimo de verbas obrigatório
por lei (Lei Estadual 141).
Por outro lado, na última reunião do CES (13 de fevereiro), o diretor geral da Secretaria Estadual de
Saúde, Rene José Moreira dos Santos,
disse que o governo estaria fazendo
aditivo para que fosse atingido os
12% determinados em lei. No entanto, segue indefinido para onde vão
esses recursos, segundo a conselheira
Irene Rodrigues: “Com a aprovação
do Funeas e o encaminhamento dos
últimos dias fica a dúvida para onde
vão esses recursos, se é para terceirização ou se é para atender o povo”,
aponta.

Foto: Alep

Conﬁra quem votou a favor
e contra a Bolsa Moradia
FAVOR

Ademar Traiano (PSDB), Ademir Bier (PMDB), Alceu Maron (PSDB), Alexandre Curi
(PMDB), André Bueno (PDT), Anibelli Neto (PMDB), Artagão Jr. (PMDB), Bernardo Ribas Carli (PSDB), Caíto Quintana (PMDB), Cleiton Kielse (PMDB), Douglas
Fabrício (PPS), Dr. Batista (PMN), Duílio Genari (PP), Elio Rusch (DEM), Evandro
Jr. (PSDB), Fernando Scanavaca (PDT), Francisco Bührer (PSDB), Gilberto Martin
(PMDB), Gilson de Souza (PSC), Jonas Guimarães (PMDB), Luiz Accorsi (PSDB),
Luiz Carlos Martins (PSD), Mara Lima (PSDB), Marla Tureck (PSD), Nelson Garcia
(PSDB), Nelson Justus (DEM), Nelson Luersen (PDT), Nereu Moura (PMDB), Ney
Leprevost (PSD), Osmar Bertoldi (DEM), Paranhos (PSC), Pedro Lupion (DEM),
Plauto Miró (DEM), Rasca Rodrigues (PV), Roberto Aciolli (PV), Rose Litro (PSDB),
Stephanes Jr. (PMDB), Toninho Wandscheer (PT), Teruo Kato (PMDB), Waldyr
Pugliesi (PMDB) e Wilson Quinteiro (PSB).

CONTRA

Elton Welter (PT), Péricles de Mello (PT), Luciana Rafagnin (PT), Professor Lemos
(PT), Tadeu Veneri (PT), Tercílio Turini (PPS), Pastor Edson Praczyk (PRB), Gilberto
Ribeiro (PSB).

10 de março
Ajuste de conduta
direções de cmeis
Horário: 9h
Local: Unibrasil
10 de março
Assembleia Fundação Cultural de Curitiba
Horário: 19h
Local: Sismuc
12 de março
Reunião do grupo de estudo e trabalho sobre as 30 horas.
Horário: 9h
Local: Ed. Delta, 6º andar
13 de março
Assembleia Geral dos Educadores (preparativa para a greve)
Horário: 19h
Local: a deﬁnir
14 a 16 de março
Curso de formadores do Plebiscito Popular
Horário: 9h às 19h
Local: Assentamento Contestado (Lapa)
18 de março
Greve dos educadores
Horário: 9h
Local: Sismuc
9 de abril
Ato uniﬁcado das centrais sindicais
Horário: 10h
Local: Brasil
As datas e horários poderão ser mudadas por
solicitação de ambas as partes, por isso
atualize-se pelo site do sismuc.

SINOPSE

Um tema que envolve a todos nós
Por Pedro Carrano

Nem sempre é fácil ver uma peça de teatro
que junta um bom elenco com uma história bem
contada. A peça “Obscura fuga da menina apertando
sobre o peito um lenço de renda”, texto do argentino Daniel Veronese, trabalha um tema presente na
vida de muitas famílias, que é a ausência de um ente
querido a partir de desaparecimento. Hoje em dia,
podemos enfrentar essa situação no plano pessoal
ou mesmo no plano político – vide a repercussão do
desaparecimento do pedreiro Amarildo, no Rio de
Janeiro. Por isso o personagem principal da peça é a
personagem ausente, Martina. A peça reflete então
o drama da melhor amiga, do casal de pais e do namorado a
partir do seu desaparecimento. Cada um tem apenas sinais
do que pode ter motivado a fuga da menina. Além de um
ótimo texto, a peça ainda trabalha com a inversão de papéis entre os personagens. O pai é encenado por uma atriz
feminina e a mãe é um ator
masculino, o que causa uma
inversão muito legal dos
papéis sociais de cada um.
Grande obra e a apresentação é gratuita!

Nas ‘canetas’
da Ditadura
Manoel Ramires

Livros sobre futebol geralmente são chatos, pois não trazem a magia dos gramados ou
tampouco os conflitos da sociedade. Só que o livro “O drible” dá um olé nestes dois problemas.
Primeiro quando descreve a finta que Pelé deu no goleiro do Uruguai na Copa de 1970 com
maestria. Depois quando relata a vida conturbada do cronista esportivo Murilo com seu filho
Neto, um “volante das palavras” destinado a revisar textos.
A obra de Sérgio Rodrigues ainda resgata a história de
Peralvo, um desses muitos craques que chegam ao estrelato e chispam brevemente e traz relatos sobre o período
da Ditadura Militar. Em época de Copa do Mundo, o
Drible devolve aos leitores a alegria de ser brasileiro, de
comemorar mais uma bola no meio das pernas, a famosa
canetinha, um belo chapéu do que um gol de bico numa
vitória de “meio a zero”.
Ficha Técnica
Título: O Drible
Autor: Sérgio Rodrigues
Editora: Companhia das Letras
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