EDIÇÃO 001 | Abril 2022

Se inicia com sonhos. O desejo de ver um mundo mais justo, um serviço público
de qualidade, melhores condições de trabalho, justiça salarial. Sonhos precisam
de ações e elas, quando coletivas e contundentes, são a ponte para
uma categoria mais forte. Essa construção já começou,
queremos você junto a gente.
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Um sindicato

PRA VALER!
Passados quatro meses das eleições, a direção “SISMUC
Somos Nós: Sindicato pra Valer!” traz a você a primeira edição impressa do nosso jornal. E, queremos te convidar à
reflexão da importância do sindicato para os trabalhadores
municipais.
Neste momento, é fundamental olharmos as condições
atuais tanto da luta do sindicato, quanto da própria estrutura sindical brasileira, para que possamos colocar em prática o modelo de sindicato capaz de fazer um enfrentamento
às condições de trabalho impostas pela gestão pública no
âmbito municipal, estadual e nacional. Assim, trazemos à
categoria um balanço das principais ações realizadas por
esta gestão nestes quatro meses à frente do SISMUC e, ao
mesmo tempo, convidamos os servidores para um envolvimento ainda maior na luta.
Estamos enfrentando uma das maiores precarizações
das políticas públicas, e, no caso de Curitiba, não é diferente. Essa situação tem refletido diretamente na gestão de
pessoas, em que se nota a falta de servidores nos diferentes
segmentos, de políticas em saúde do trabalhador, baixa remuneração, inexistência de uma administração do trabalho que garanta aos trabalhadores condições dignas e um
ambiente de trabalho saudável. Neste contexto, destacamos
a importância de estarmos, num curto período de tempo,
organizados nos nossos equipamentos/espaços públicos,
através da eleição democrática dos nossos representantes
por local de trabalho. E, juntos com a direção sindical, teremos a tarefa de fortalecer o SISMUC e por consequência
a nossa luta.
Ressaltamos também a importância da filiação cada vez
maior dos servidores ao SISMUC. A cada nova sindicalização, os trabalhadores fortalecem politicamente a representação coletiva e individual da categoria e empodera a
nossa entidade que fala por todos. Já tivemos um salto de
qualidade neste sentido. Hoje somos mais de 9.400 sindicalizados. Com a mobilização de todos vamos aumentar em
muito este número.
Para nós da Direção, mais que números, queremos convidar você a somar conosco, a participar do nosso cotidiano
de lutas, nos coletivos, nas incidências da Câmara Municipal, seja acompanhando as sessões ou pressionando os vereadores para que exerçam de fato o seu papel fiscalizador
do executivo (prefeito), e não permitam a continuidade da
destruição dos serviços públicos como vem acontecendo.
Por fim, reafirmamos nosso compromisso de ser um sindicato para todos!

SISMUC SOMOS NÓS: SINDICATO PRA VALER!

Em breve, debates
inéditos no seu ouvidinho
logo de manhã

é o novo podcast do SISMUC
que quer falar com você,
servidor, sobre identidade,
causas sociais e atualidades.
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30 DE ABRIL, ÀS 10H00 NA BOCA MALDITA
A CONTINUAÇÃO DESSA HISTÓRIA SERÁ NA RUA
Remanejamento inadequado dos professores
da educação infantil que atuam em CMEIs;

Falta de servidores e tutores para
atendimento de crianças com deficiências;

Não pagamento do reajuste piso nacional;

Falta de concurso público.

A NOSSA LUTA CONTINUA. VENHA CONOSCO!
Professores da educação infantil de Curitiba
estarão no dia 30 de abril, às 10 horas na
Santos Andrade cobrando respeito.
Escaneie o QR CODE
e saiba mais.

Esse é o espaço seguro para você, servidor e servidora
falar sobre os problemas que você enfrenta no dia-a-dia
de trabalho no serviço público municipal de Curitiba.
QUEREMOS OUVIR VOCÊ. PARTICIPE.
1) Envie um áudio no WhatsApp (41 9556-0161)
identificando apenas o assunto;
2) Compartilhe suas angústias para que outros
trabalhadores possam se indetificar
3) Vamos modificar sua voz e colocar o assunto em
debate no podcast.
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O remanejamento
que queremos

Proporcionar acolhimento, engajamento e constante desenvolvimento, estas devem ser as premissas para qualquer ambiente de trabalho.
Todos os dias, os servidores saem de suas casas a caminho do trabalho,
um local onde dedicam boa parte de seu tempo e energia.
Levando isso em consideração, o remanejamento do servidor público, ou seja, sua transferência de determinada unidade administrativa
para outra, é um procedimento importante para aumentar a eficiência
dos estabelecimentos e garantir que os profissionais sejam aproveitados
da melhor forma possível.
Cada secretaria possui seus critérios específicos para o remanejamento, sendo que ele pode acontecer de três formas: por concurso, permuta
ou ex officio. Consideramos que o remanejamento por concurso é a melhor maneira de ser realizado, uma vez que há mais transparência nos
critérios, no número de vagas e no resultado final.
O remanejamento da educação, por exemplo, acontece anualmente
por meio de concurso. De acordo com a Portaria 27/2021 da Secretaria
Municipal de Educação, os critérios analisados para remanejamento são:
os requerimentos de profissionais com dois padrões na Rede Municipal
de ensino serão priorizados no atendimento; a análise da pontuação do
servidor e disponibilidade de vaga na unidade de destino, a solicitação
de remanejamento de profissionais que possuem filho com deficiência.
Algumas categorias enfrentam o remanejamento inadequado dos
servidores, com a falta de transparência e diálogo e, em alguns casos,
ocorrem de forma arbitrária e sem justificativas. Este não é o remanejamento que queremos. Queremos e exigimos um remanejamento que
obedeça os critérios e respeite o profissional.

Qual tema o SISMUC
precisa tratar nas
redes sociais?
Acesse o QG CODE
abaixo e dê sua opinião

1. Aponte a camera do
seu celular no qudrado
a baixo
2. Clique no link
que aparecerá na
sua tela
3. Pronto!
Você está na plataforma
de links do SISMUC.
Nos acompanhe nas
redes sociais
/sismuc.sindicato
@sismucsindicato
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NA LUTA
De volta às ruas.
Um sindicato se faz da união de pessoas com um propósito coletivo. Com um
misto de indignação e esperança, saímos às ruas. Neste primeiro trimestre
de 2022, realizamos e participamos de diferentes mobilizações que
surgiram de deliberações com as categorias, como a viagem até
Brasília, cobrando o piso salarial da enfermagem, os atos dos
aposentados pela revogação do desconto de 14% nos proventos
e a reivindicação das professoras dos CMEIs que exigem
concurso público na educação infantil.

VOTAÇÃO DO PL 2564/2020

REVOGAÇÃO DO DESCONTO DE 14%

Os Gigantes da Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e
a Associação Nacional de Enfermagem
(ABEn) organizaram um protesto em Brasília para exigir a votação do PL 2564/20
— que fixa o piso salarial da enfermagem.
Após pressão da categoria, o plenário da
Câmara aprovou no dia 22 de março a urgência na votação do projeto de lei, por
458 votos a 10. A votação acontecerá no
dia 04 de maio.

No mês de março organizamos duas
mobilizações para lutar pela revogação do
desconto de 14% nos proventos dos servidores aposentados. No dia 29, aniversário
de Curitiba, a categoria se reuniu em frente à Prefeitura para lembrar o prefeito Rafael Greca que ele presenteia a cidade com
mais um caso de desrespeito com as trabalhadoras e trabalhadores. No dia 10, além
do ato em frente à PMC, com entrega da
Carta Aberta, o protesto seguiu em marcha até o prédio do IPMC, onde tivemos
audiência o presidente do Instituto, Ary
Gil Merchel Piovesan.
O SISMUC continua exigindo uma

reunião com o prefeito Rafael Greca para
debater o valor atual do desconto e as demais medidas da Reforma da Previdência.

DESCASO COM A
EDUCAÇÃO INFANTIL
Os CMEIs de Curitiba vêm enfrentando um colapso, resultado da falta de gestão
da Prefeitura com a educação básica. Concursos públicos não são realizados há anos,
provocando a falta de professores(as) nas
unidades, o que prejudica o ensino. Diante
disso, os profissionais dos CMEIs realizaram panfletagem para denunciar a insuficiência no número de professoras e a insegurança que esta situação causa tanto para
a equipe quanto para as crianças.
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Tudo o que você precisa saber sobre…

NA PAUTA
piso
enfermagem
Dia 22 de março, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de tramitação do Projeto de Lei 2564/2020, que estabelece o piso de R$ 4.750,00 para enfermeiras/os, 70% desse
valor para técnicas/os e 50% para auxiliares e parteiras.
Nas redes sociais do SISMUC, você acompanha a luta da
categoria para a aprovação do PL e pode assistir a entrevista
com o deputado federal Enio Verri, sobre a tramitação do
projeto na Câmara.

piso dos
agentes de
endemia
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 23 de março, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 22/11, que
prevê o piso salarial nacional de dois salários mínimos (R$
2.424,00 em 2022) para os agentes de combate às endemias
e agentes comunitários de saúde.
O texto aprovado garante ainda adicional de insalubridade e aposentadoria especial devido aos riscos inerentes
às funções.
A proposta segue para votação do Senado e, se aprovada
sem mudanças, será promulgada.

piso
magistério
Em janeiro deste ano, após muita pressão dos sindicatos
que representam os professores e professoras da educação
básica, o governo federal aprovou o reajuste de 33,24% no
piso salarial. A Prefeitura de Curitiba deve aos professores
do município um aumento de 37,73% nos salários — reajuste maior do que o valor definido nacionalmente, visto
que eles recebiam um piso salarial menor.
O SISMUC encaminhou uma nota técnica à Prefeitura
com os cálculos dos pagamentos que devem ser feitos, juntamente com a cobrança de pagamento aos servidores. Vale
destacar que a justificativa da PMC de dizer que não tem
dinheiro para quitar essa dívida com os profissionais não
se aplica, pois, o subsídio não é do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), mas sim
do orçamento público municipal.

Gratificação
Natalina

1. O que é a gratificação
natalina?
É uma medida judicial feita pelo SISMUC
para que seja realizado o pagamento, no décimo terceiro, das gratificações também chamadas de remuneração variável, no período
de 2002 a 2006.
2. Quanto vou receber?
Cada servidor tem direito a valores específicos, dependendo do tempo de serviço, local
de trabalho e tipo de gratificação que recebia. Por isso a importância do cálculo individual feito por contador especialista.
3. Quando vou receber?
Os cálculos dos servidores estão sendo feitos
à medida em que os documentos são entregues. Como são mais de oito mil servidores
beneficiados e os cálculos são individuais, o
processo se torna lento e a Prefeitura deve
conferir e concordar com os cálculos para
fazer o pagamento.
4. Até quando posso entregar
meus documentos?
Quando se tem ganho de causa em um processo judicial, temos cinco anos para executá-lo. Neste caso, nosso prazo é até 2024,
entretanto quanto antes os documentos são
entregues antes se conclui a execução.
5. Qual o valor de desconto
para sindicalizados e não
sindicalizados?
O sindicato já pagou os custos judiciais e a
assessoria jurídica, por meio do fundo jurídico composto pela contribuição de 10%
dos servidores sindicalizados e 23% de trabalhadores que não contribuem como filiados. Ressaltamos que ações judiciais que
não tenham êxito, as despesas são custeadas
por este fundo e o servidor não tem nenhuma cobrança.

Possui outras dúvidas?
Entre em contato com um
dos nossos diretores.
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CO
LE
TI
VOS

Os coletivos são espaços de discussão nos quais levantamos todas as
dificuldades e necessidades da categoria. Neles, você pode construir
com seus colegas as pautas de reivindicações do SISMUC. Estamos
realizando coletivos de todos os cargos:
FAS

FCC

FISCAIS

GUARDA MUNICIPAL

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

POLIVALENTES

TRABALHADORES
DE ESCOLA
SAÚDE

APOSENTADOS E
APOSENTADAS
AGENTES DE
ENDEMIAS

PARTICIPE DO SEU!

Você
sabia?

COMPRA DAS LICENÇAS-PRÊMIO
É APROVADA
A Câmara de Curitiba aprovou o projeto de lei que possibilita a
compra de licenças-prêmio já vencidas dos servidores da ativa. Porém, o texto do PL não deixa claro os critérios que serão utilizados
para a compra, gerando incerteza nos trabalhadores do serviço público de Curitiba que não sabem se optam pela venda ou fruição do
benefício. Os detalhes serão regulamentados via decreto municipal,
ainda sem definição de data para publicação.
Agora, o projeto segue para a sanção do Prefeito Rafael Greca.
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Expediente
Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Curitiba
Rua Nunes Machado, 1577, Rebouças
80220-070 | Curitiba, Paraná
Telefone: (41) 3322-2475
Jornalistas responsáveis
Riquieli Capitani e Ana Carolina Pacífico
Produção
Departamento de Comunicação
do SISMUC e Altivista
Arte e diagramação
Altivista
Fotos
SISMUC: QuemTV
Direção executiva
Juliana de Fátima Mildemberg de Lara
Coordenação Geral

Soraya Cristina Zgoda

Comunicação e Informática

Alessandra Claudia de Oliveira
Formação e Estudos Socioeconômicos

Alessandra Leite Magno da Silva
Organização por Local de Trabalho

Arthur Arruda Rocha
Saúde do Trabalhador

Camile Cristina Santos Cruz
Juventude

Darlan França Ciesielski Júnior
Pessoa com Deficiência - PCD

Edicleia Aparecida Farias
Finanças

Irene Rodrigues da Silva

Políticas Sociais e Direitos Humanos

Liliane Rute Cotinho
Aposentados e Idosos

Loide de Farias Ostrufka de Almeida
Secretaria Geral

Lucimara Aparecida Muratori
Mulheres

Odilon Adriano de Oliveira
Administração

Patrícia de Souza Lima

Políticas Sindicais e Relações de Trabalho

Ronaldo Madeira
LGBT

Rosimeire Aparecida Barbieri
Assuntos Jurídicos

Sintia Eugênio Rosa Vieira
Raça

Tiragem:


PR ESTAÇÃO DE CO NTAS
Durante a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 31 de março, o SISMUC
apresentou e colocou para votação dos servidores sindicalizados, o Relatório de Prestação
de Contas do período de 1 de janeiro a 15 de
dezembro de 2021, e de 16 a 31 de dezembro
de 2021.
Após a apresentação dos dois pareceres
pelo Conselho Fiscal, ambos os Relatórios foram aprovados.

1º TRIMESTRE 2022
RECEITAS

REALIZADO 2022

Mensalidades Sindicalizados

868.952,14

Devoluções

26.635,70

Reembolso/ Devolução

73.206,46

Outras Entradas

46.800,65

Rendimentos de Aplicações

34.447,22

TOTAL

1.050.042,17

DESPESAS

1 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO 2021
RECEITAS

REALIZADO 2021

Sindicalizados

3.145.246,55

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS

REALIZADO
2022

REALIZADO 2021

Rescisões

280.925,35

Assessorias

244.831,41

Salários e Ordenados

90.043,87

Administrativas

346.519,74

Assistência Médica

33.617,40

829.251,82

Assistência Odontológica

1.974,78

Financeiras

8.743,09

Contribuição Sindical

289,08

Higiene/Copa

11.439,92

Exame Periódico/ Admiss./ Demiss.

339,85

Imobilizado

251.000,00

Férias

11.221,37

Instalações Utilidades e Serviços

222.891,20

FGTS

12.229,09

Despesas Processuais / Jurídicas

110.943,94

FGTS Rescisão Multa

47.627,68

Contribuições Solidárias

158.742,61

INSS

72.160,11

Pessoal

1.161.439,79

IR

15.285,71

Transporte

159.879,08

ISS

159,37

28.685,97

Outros Benefícios

1.101,48

3.534.368,57

PIS sobre Folha

1.647,65

Vale Alimentação

26.925,01

Eventos/Lutas/Formação/Congressos

Veículos
TOTAL DE DESPESAS

Vale Transporte

10.292,52

TOTAL

605.840,32

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

REALIZADO 2022

Administrativas

131.844,00

Assessorias

146.794,73

Juridicas

55.513,57

Transportes

37.998,76

Utilidades e Serviços

62.093,77

Higiene/Copa

9.867,35

Devolução / Empréstimo

200.580,38

Veículos

15.934,54

Comunicação

62.749,30

TOTAL

723.376,40

EVENTOS CAMPANHAS DE LUTAS

REALIZADO 2022

Eventos Campanhas de Lutas

136.279,88

TOTAL

136.279,88

TOTAL

1.465.496,60

DESPESAS TRIBUTÁRIAS-FINANCEIRAS
DESPESAS

REALIZADO 2022

Tarifa Bancária

-638,07

TOTAL

-638,07

AQUISIÇÃO DE ATIVOS

REALIZADO 2022

Bens

-4.988,66

TOTAL

-4.988,66

RESUMO

REALIZADO 2022

TOTAL DAS ENTRADAS

903.399,36

TOTAL DAS SAÍDAS

1.471.123,33

RESULTADO

-567.723,97

SALDOS

31/03/2022

Caixa

2.228,42

Conta Corrente

2.986,83

Investimentos

1.831.018,47

TOTAL

1.836.233,72

Para saber mais detalhes acesse
o site do SISMUC.

