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servelino, o servidor

O

Sismuc propôs carta compromisso as candidaturas legislativas
e executivas durante a sabatina realizada pela a entidade. O
foco é já abrir diálogo com os eleitos. Uma carta destaca onze
pontos fundamentais para os municipais. Veja-os a seguir. O
sindicato ainda entregou plataformas eleitorais da Confetam e CUT. Esses textos estão disponíveis em sismuc.org.br/documentos/19.

Sindicato destaca 11 pontos essenciais para os trabalhadores
1 Respeito à data-base da categoria | A lei Municipal 8680/1995, fixou a data base da categoria dos
servidores públicos em 31 de março, período no qual
serão recuperados os vencimentos e salários dos servidores, de acordo com a inflação ocorrida nos doze
meses anteriores, conforme índice do INPC ou outro
que venha a substituí-lo;
2 Implantação de Plano de carreiras | o município
implantará novo plano de carreira de forma igualitária e
que respeite as características de cada seguimento;
Política Salarial | A implementação de uma
3
política salarial que vise recuperar as perdas históricas acumuladas e garantir a valorização do servidor
público municipal;
4 Fornecimento de Auxilio Refeição | O município
concederá auxílio alimentação em pecúnia equivalente
a uma refeição diária, cujo valor não poderá ser inferior
ao valor médio de uma refeição calculado pelo DIEESE,
para o município de Curitiba;
5 Redução da Jornada de Trabalho | O município
reduzirá para no máximo 30 horas semanais a jornada
de trabalho para todos os servidores que atuam nas
áreas da saúde, da educação e risco social que ainda
não gozam do direito;
6 Seguridade Social | O município encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal de Curitiba alterando a
lei de seguridade social, transformando o ICS em autarquia municipal, ampliando a participação dos servidores
ativos e aposentados nos Conselhos de Administração e
Fiscal, através da criação de conselhos paritários.

7 Reavaliar o processo de terceirizações no Serviço
Público Municipal | O município interromperá o processo de terceirizações nas cozinhas dos cmeis e cantinas escolares, serviços de limpeza, informática e processamento
de dados, estabelecendo concursos públicos e implantando fóruns de discussão e participação da comunidade na
tomada de decisões quanto a destinação de recursos públicos na contratação de serviços terceirizados;
8 Combate ao assédio moral | Desenvolver programa de prevenção específica para o combate ao assedio
moral. Para fins de regulamentação legal, encaminhar
projeto de lei à Câmara Municipal que indique claramente a punição para os assediadores nos espaços de trabalho da prefeitura;
9 Combate à LGBTfobia | Desenvolver ações no âmbito municipal que possam contribuir para a implementação e consolidação do programa Brasil sem LGBTfobia.
10
Saúde do trabalhador(a) | Promoverá a melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho em
todos os espaços da prefeitura municipal e adotar a relação saúde/trabalho como premissa diagnóstica em toda a
rede de atenção a saúde, em todos os níveis de complexidade e em todas as especialidades e considerando todas
especificidades dos postos de trabalho e implementara a
Mesa de Negociação Permanente em Saúde do Trabalhador que acompanhara a implantação do novo modelo de
atenção a saúde do trabalhador do município.
11 Constituição de Mesa Permanente de Negociações
| O executivo municipal implementará no mês de fevereiro
a mesa de negociações com as entidades sindicais representativas dos servidores públicos municipais.
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sabatina. Primeira pergunta
envolveu os quatro candidatos,
que falaram de modo genérico

IPMC e ICS:
um tema
importante
e espinhoso

Organização dos institutos é considerado fundamental pelos municipais

por Pedro Carrano
Primeira pergunta sobre IPMC e ICS
Neste ano, a gestão municipal aprovou o parcelamento de sua
dívida de R$ 210 milhões de reais com o Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC), em 60 vezes. Isso compromete as receitas de Curitiba por cinco anos, sendo, inclusive, calculado como despesa na lei de responsabilidade fiscal.
Como o candidato ou a candidata pretende repor esse valor
sem punir recursos dedicados aos municipais?
Com relação ao Instituto Curitiba de Saúde (ICS), gostaríamos de saber se o candidato tem a intenção de aumentar
a contribuição do servidor, que hoje está em 3,14%. Também
diminuir ou aumentar os contratos terceirizados de prestação
de serviço? Por fim, embora os municipais contribuam para
o financiamento do IPMC e ICS, nós não temos paridade nas
decisões e também não podemos escolher a presidência das
entidades. Se eleito, o candidato se compromete a fazer uma
gestão democrática e paritária nessas estruturas?
Crítica ao parcelamento
Pela ordem do sorteio, o primeiro a responder foi Ademar Pereira
(PROS), que não entrou nos detalhes do tema. Pereira afirmou
respeito ao servidor público na sua relação de trabalho. "O serviço de saúde é prestado pelo servidor, pela servidora. Quando
dá errado, é culpa do funcionário, quando dá certo, é mérito do
governante", critica. Sobre o IPMC, de maneira geral, Pereira

apenas criticou o parcelamento do pagamento
da dívida do Instituto.
Gestor temporário, fundo permanente
Tadeu Veneri (PT), segundo a falar sobre os
Institutos, posicionou-se contra terceirizações
e afirmou que é preciso responsabilidade de
um gestor temporário com algo que é permanente. Criticou a forma como o pagamento da
dívida do IPMC foi aprovada: “Quando postergamos o pagamento da dívida, assinado por
Richa, o prefeito Gustavo Fruet sabia que teria
de fazer esse pagamento e mandou mensagem
para a Câmara Municipal porque conta com a
maioria absoluta dos vereadores”, criticou.
Veneri avalia também que deve contratar
novos profissionais. “O ICS, nesse período, se
perdeu muito em capacidade de atender ao
grande número de pessoas que demandam os
serviços. Vamos contratar novos profissionais,
melhorar o atendimento e a estrutura. Muitos
bons profissionais estão no ICS hoje, mas fazem outro caminho por falta de recursos”, diz.
O candidato propõe uma Mesa Permanente de
Negociações para definir os rumos deste tema.
Transparência na gestão
O candidato Requião Filho (PMDB) falou sobre a necessidade de transparência com os
recursos do IPMC. Antes disso, ele afirmou
que o “ICS precisa ser revisado em alguns
pontos, melhorado em outros. Isso a gente faz
trabalhando juntos”.
O candidato também criticou políticos

que, não respeitam os servidores ao defenderem políticas de ajuste e cortes na Previdência. "O candidato à frente nas pesquisas
traz a tiracolo o 'Volta Greca' e 'Volta Richa'.
Vocês (servidores) serão tratados com o
mesmo ‘amor’ que o Beto (Richa) dedica aos
servidores. Eles seguirão a linha de ajuste
fiscal, tiram o dinheiro do servidor público,
da Previdência”, criticou.
Construção de
aposentadoria de qualidade
Xênia Mello (PSOL) concluiu o primeiro momento da Sabatina do Sismuc firmando compromisso com a construção de “uma previdência que
garanta saúde e aposentadoria de qualidade”. A
candidata também iniciou sua fala posicionando-se contra a terceirização no serviço público.
Ela criticou também a falta de recurso suficiente para quitar as dívidas com o servidor
público. “Temos como compromisso quitar
essa dívida, aumentar o repasse e zerar este
calote do prefeito Gustavo Fruet”, disse.
Como proposta, Xênia afirma que pretende
contratar profissionais para o ICS, pensando
que hoje essa questão também está relacionada ao assédio moral no trabalho. “Quando
fazemos fechamento dos berçários ou descumprimos hora-atividade - um fenômeno presente
no serviço público e não apenas nos cmeis isso leva os servidores a precisar dos serviços
de saúde porque seus ambientes de trabalho
trazem estresse e sobrecarga”, declarou.

Assédio moral, sobrecarga, terceirizações e precarização, apareceu na fala dos sabatinados

Candidatos demonstram preocupação
com a saúde dos trabalhadores
A

candidata Xênia Mello (PSOL) responde à pergunta
sobre saúde e segurança do trabalho dos servidores
afirmando que sua mãe trabalhava na Urbs, sofreu cinco assaltos à mão armada e desenvolveu síndrome do
pânico. “Isso é inadmissível na Urbs, no serviço público,
e em uma cidade deste tamanho. Vamos construir um
plano de enfrentamento com uma ouvidoria que de fato
atenda aos servidores”, propôs.
Já Ney Leprevost (PSD) também se referiu à URBS e
às terceirizações na sua declaração:
"Devemos abrir a caixa-preta da Urbs. Sobre as terceirizações, queremos valorizar os servidores de carreira da
Prefeitura de Curitiba. A nomeação é negativa para a cidade de Curitiba, que deve ser administrada pelas pessoas
que conhecem e trabalham dentro da Prefeitura”, disse.
Maria Victoria (PR) afirmou que a saúde precisa
ser humanizada e os profissionais valorizados “e estar
bem para que possam atender às pessoas que chegam
nos postos de saúde e nas UPAs. Quanto à garantia
de segurança aos profissionais, não compactuo com
assédio nem violência. Os trabalhadores merecem res-

peito. Nesse quesito podem contar comigo”, declarou.
Requião Filho (PMDB) criticou a falta de condições
para o trabalho do servidor. “O problema é a capacidade
de trabalho que a Prefeitura nega ao servidor. São assediados moralmente a cada dois anos, a cada campanha.
Obrigados a colocar bandeiras do candidato, como hoje
de manhã aconteceu com os servidores do estado obrigados a gritar 'Rafael Greca'. Isso é ou não é assédio moral?
Temos que punir os envolvidos com isso", afirmou.
Para Tadeu Veneri (PT), não há uma lei específica que
regulamente e condene o assédio moral. Sobre o adoecimento dos trabalhadores, afirmou: “Para buscar uma solução, o problema deve passar por mesa de negociação permanente, e haver um ponto específico sobre isso", declarou.
Ademar Pereira (PROS), por sua vez, comenta que
o assédio acontece em outros lugares. "Acontece no
trânsito, mas temos que combater isso. A gestão precisa
construir no serviço público um serviço que valorize as
pessoas. Você tem que ter uma secretária de escola, um
diretor que esteja imbuído desse olhar, e que puna severamente os casos de assédio”, disse.

mais Perguntas
Profissionais da Prefeitura de Curitiba
realizam suas atividades expostos a
riscos de segurança do trabalho. Muitos
setores atuam ainda sem informatização.
Isso gera desgaste físico e intelectual.
Temos notado também altos índices de
afastamento para tratamento de saúde.
Outra questão é o assédio moral. Até
hoje a Prefeitura de Curitiba não possuiu
política clara nessa pauta. Embora, por
diversas vezes, tenha se comprometido
com legislação específica para o tema.
Diante disso, qual é a política de
promoção de saúde do trabalhador?
E essa política será construída em
parceira com os trabalhadores e o
sindicato da categoria?
Sua candidatura também se
compromete com política permanente
de combate ao assédio moral, inclusive
com legislação própria?
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EDUCAÇÃO. Apesar do plano de carreira, muitas falhas são ainda encontradas

Candidaturas falam em diálogo
aberto sobre carreira profissional

O

Por Manoel Ramires e Carolina Goetten

s municipais demonstram imensa preocupação com a carreira e valorização profissional. Os temas são presenças obrigatórias em todas
campanhas de luta. Na última gestão, magistério, educação e defesa
social conseguiram novos planos. FCC bateu na trave. Mesmo assim,
milhares de servidores ficaram de fora do plano. Na sabatina, o Sismuc questionou qual é o posicionamento sobre carreira e o cotidiano profissional. Apenas Ney Leprevost não respondeu, pois não havia chegado ainda à sabatina.
Joka Madruga

A ordem das
respostas dos
candidatos foi
sorteada pergunta
a pergunta

Tadeu Veneri (PT) “Todos nós que
estamos no dia a dia com o servidor
entendemos que o concurso é fundamental para que todos possam em
sua progressão sentir-se estimulados
a manter-se no serviço público. Devemos resolver o problema em que algumas categorias ainda não têm plano
de carreira definido. Defendo às 30h
nos Cmei porque não há como tratar
professores que trabalham em sala
de aula com alunos de idade um pouco mais avançada diferente daqueles
que estão com criança mais nova. Pretendemos construir um amplo debate
com todo o setor do serviço público”.
Xênia Mello (Psol) “Não temos data-base, essa é uma luta dos servidores
(estaduais). De forma que a gente na
Frente de Esquerda tem compromisso.
Entende que é necessária gestão democrática. Entendo o compromisso com
a carga (horária) reduzida. Submeter
professores e professoras a um número grande de alunos coloca crianças em
risco e retira direitos do trabalhador. É
preciso abrir o diálogo direto com a comunidade, isso passa pelos cmeis”.
Requião Filho (PMDB)
“Não dá
para deixar em dúvida o futuro do profissional, para que ele possa saber se
vale a pena ou não manter-se no serviço público. O plano de carreira dos ser-

vidores deve ser o mais claro e aberto
quanto possível e isso passa pela negociação com a prefeitura. Se estamos
aqui falando de democracia falamos da
necessidade de eleição para diretores
nos Cmei. O que falta hoje nas escolas
é autonomia. O sindicato deve lutar por
tudo o que for necessário, e a prefeitura fazer o possível.
Ademar Pereira (PROS) “Conversando se chega ao objetivo. O servidor
quer ser respeitado pelo que faz. O que
passa pelo gestor e prefeito. Na negociação com o sindicato, é perceber
onde dói, onde pega. Se não fizer isso.
Sentando para conversar com o sindicato. Com todas as brigas que os servidores tiveram, precisam ser respeitado
como profissionais que são, isso não foram. Eu vou ser o primeiro a respeitar
e exigir que a sociedade respeite.”
Maria Victoria (PP) “Sempre tive
as portas do meu gabinete abertas
para conversas, e aquilo que pudermos fazer para valorizar os servidores públicos, faremos. Inclusive todos
sabem o belo trabalho que a categoria executa em seu dia a dia. O plano de carreira que esteja à altura da
importância da função de cada um é
mais do que justo. Os demais (pontos)
não teremos tempo de avaliar agora
mas os quero debater.”
Joka Madruga

AUSENTE. Nesta pergunta, Ney Leprevost ainda não havia chegado

Orçamento: Candidatos defendem
menos impostos e otimizar recursos
Por Manoel Ramires e Carolina Goetten

U

m dos temas principais para o próximo prefeito
é o orçamento público. Curitiba estima R$ 7,8
bilhões para 2017. No entanto, mesmo com mais
impostos, houve queda em convênios. O Sismuc
também questiona baixo orçamento aprovado na
LOA para reajuste dos municipais: apenas R$ 400
milhões. Por fim, o Sismuc questinou qual é o posicionamento sobre a PEC 241, que congela recursos
públicos para pagar juros a especuladores financeiros. Confira as respostas:
Maria Victoria (PP)
“Dinheiro tem, falta
boa gestão. Não sabemos o tamanho da dívida.
Porque o Portal é tudo menos transparente. Não
dá para entender. Precisamos de retorno desse
dinheiro. Esse tipo de visão que o prefeito tem
que ter para que o investimento retorne, como
não aconteceu no evento do UFC no estádio do
Atlético. Precisamos divulgar a cidade que é maravilhosa nas feiras internacionais”.

Xênia Mello (PSOL)
“Falar em orçamento é falar na dívida que a Prefeitura paga. O dinheiro gasto
com a URBS desnecessário se já tem como provar a
CPI do transporte, temos que parar de pagar criminoso. Temos que pensar quem são os devedores. Me
honra estar no Psol e na prefeitura do Psol bancou
o enfrentamento a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Fazer mapeamento de imóveis vazios”.
Requião Filho (PMDB)
“Sobre o projeto do Governo Federal: socorro! Isso não pode passar de forma
alguma. É como matar a vaca para se livrar do carrapato. Sou contra. Como aumentar a arrecadação da
prefeitura em tempos de crise? Diminuindo o imposto, assim as pessoas conseguem pagar. Vou construir
transparência para que todos tenhamos acesso e saber quais são as dívidas. E executar os devedores”.
Ademar Pereira (PROS)
“Estamos cansados
de pagar impostos. Temos que administrar bem o orçamento de Curitiba: se o comparamos ao número

de servidores e à população, dispomos de um alto
valor. A sociedade paga muito imposto. Existem programas de gestão e cobrança que devem ser feitos.
A questão do orçamento não vai aumentar nos próximos anos nem aqui nem em qualquer cidade do
Brasil. A gestão pública será um desafio”.
Tadeu Veneri (PT)
“Sou contra a PEC 241. Ela
abre as portas para que nós tenhamos cada vez menos servidores contratados da forma que temos hoje e
cada vez mais terceirização. Quando falamos em arrecadação, Curitiba tem uma inadimplência no IPTU que
beira 4,5 bilhões de reais. Nós temos em Curitiba 628
mil inadimplentes. Todas as renegociações feitas até
agora acontecem de uma forma que o devedor paga
a primeira, segunda, até a terceira parcela, e depois
disso não pague mais nada e espere um novo acordo.”
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Sabatina do Sismuc. Maioria dos
candidatos apoia contratação de servidores
e descarta recorrer às terceirizações

Terceirizações:
quatro contrários,
dois a favor

Quarta pergunta do Sismuc:
Curitiba tem apresentado crescimento populacional e na demanda por
serviços públicos. Contudo, a quantidade de equipamentos e profissionais
não tem acompanhado essa necessidade. Na saúde foi prometida a
contratação de mil profissionais, o que não aconteceu. Na educação,
cmeis foram construídos e professoras tiveram que ser deslocadas para o
atendimento, desfalcando suas unidades. Se eleito, quais áreas sua gestão
vai priorizar concurso público e em que quantidade?
Com relação às terceirizações, o novo contrato do lixo pode chegar
a R$ 2,7 bilhões por 15 anos. O contrato do ICI está vencido desde o
começo do ano. E com o transporte foram gastos R$ 721 milhões em
2015 e reajustado em 12% na tarifa técnica. Qual é, portanto, a sua
posição em relação às terceirizações?

Joka Madruga

por Pedro Carrano

N

a ordem do sorteio, a quarta pergunta
do Sismuc, sobre o tema central de concursos públicos versus terceirizações, foi
respondida por Xênia Mello (PSOL): “É
necessário defender e ser coerente com a prática
de enfrentar a terceirização e garantir serviço público digno com bom plano de carreira. Algumas
situações que são dadas como certas precisam ser
revertidas. Guarda municipal precisa defender o
patrimônio público e são eles que precisam cuidar
dos espaços, e não segurança terceirizada com trabalho precarizado”, afirmou.
Logo depois, Maria Victoria (PP) respondeu:
“Sou a favor de parceria público-privada, (no cená-

rio de) índice de desemprego alto, até para que a
Prefeitura possa construir mais escolas, até porque
as crianças do contra turno devem estar aprendendo. Precisamos chamar os guardas municipais concursados para ajudar na segurança”.
Já Requião Filho (PMDB) apontou que “Candidatos prometem construir o mundo – uma sala extra
em cada cmei, não sei quantos hospitais e não sei
quantos postos de saúde. Penso que construir um
prédio é extremamente fácil, rápido e barato. Difícil
é dar vida ao prédio, é dar educação de qualidade na
escola pública, em que o professor tem na sala 40
alunos, às vezes com necessidades especiais”, disse.
Em sua intervenção, Ademar Pereira (PROS)
sugeriu que: “A gente não precisa ficar na discussão
sobre o que vem primeiro, o funcionário de carreira ou o terceirizado. O que importa é a qualidade.

O que a cidade precisa é de serviço, o empresário
precisa da Prefeitura ajudando ele”, falou.
O candidato Tadeu Veneri (PT) discorda que
“o serviço prestado pelo terceirizado e pelo servidor de carreira seja o mesmo, tenha a mesma qualidade. A comida dos cmeis tem qualidade ruim se
comparada com (a época) quando as escolas tinham suas merendeiras. Temos hoje processo de
qualificação, que faz com que o servidor público
concursado, com carreira e perspectiva, desempenhe muito melhor suas funções”, afirmou.
Por último, o candidato Ney Leprevost (PSD)
afirmou que: “Queremos ouvir o servidor e as pautas.
Temos informações extraoficiais de que o próximo prefeito receberá a cidade com a dívida de mais de um bilhão de reais, o que mostra ineficiência e que a Prefeitura falhou sobre a administração das finanças”, disse.

AUSENTE. Afonso Rangel cancelou participação por causa de problemas de saúde

Greca e Fruet fogem da Sabatina com os municipais
Por Manoel Ramires e Carolina Goetten

Joka Madruga

Dos nove candidatos convidados para o debate,
seis foram. Três faltaram. Afonso Rangel foi o único
que havia marcado presença, mas não compareceu.
Ele desmarcou no dia alegando problemas de saúde
e faltou. As outras duas ausências foram de Rafael
Greca e do prefeito Gustavo Fruet. Nesses casos, a
justificativa utilizada foi problema de agenda.
Greca trocou a discussão com o sindicato que representa mais de 25 mil dos 34 mil servidores pelo
samba. Ele foi a evento da escola de samba Embaixadores da Alegria. Na mesma semana, o candidato

disse que poderia não discutir reajuste salarial dos
municipais, mostrando desconhecimento da lei de
responsabilidade fiscal (ver Na pauta, página 7)
Já Fruet preferiu participar de um culto em homenagem à Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Ele ainda
tentou mandar seu vice Paulo Salamuni ao debate. É a
segunda vez que faz isso. Em 2012, não participou da
sabatina de segundo turno. Em seu lugar mandou a
vice Mirian Gonçalves.
As ausências foram criticadas pelos candidatos.
Tadeu Veneri resumiu a indignação: “A vida é feita de
opções e estamos aqui por opção. Greca e Fruet não
quiseram vir, isso é uma opção”, observou.
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DANÇA. Encontros visam promover a identidade
e valorizar cultura afro

Sismuc discute a influência
da dança na sociedade

A

Por Manoel Ramires
dança e as expressões
artísticas sempre foram
um dos principais elementos
dos negros brasileiros para manter e reforçar sua identidade. Seja no período da
escravidão, após a libertação e nos momentos
atuais em que o preconceito ainda permanece na
sociedade brasileira, o corpo foi utilizado como
fonte de resistência. É de olho nessa rica história
que o Sismuc lança o Coletivo de Negros e o “Ciclo de Cultura e história africana”.
O Ciclo de Cultura e História Africana quer
preservar e valorizar a cultura afro-brasileira,
por meio do resgate, do valor da herança cultural
associados à música, à dança e à arte, ampliando
as oportunidades para as pessoas que compõem
a diversidade, resgatando a cultura local e brasileira. Também tem o objetivo de ampliar temática
racial da cidade de Curitiba através das aulas de
dança afro e estimular os participantes a apreciar
a cultura de matriz africana.

Também é objetivo dos encontros estimular a convivência
e a aceitação em relação às diferenças étnico-raciais e promover a
visibilidade da cultura de matriz africana por meio da dança afro Resgatar a memória
cultural do povo negro destacando a sua beleza
cultural e física.
Os encontros ocorrem às sextas-feiras. O clico
será coordenado por Dermeval Ferreira da Silva, especialista em História e Cultura Africana e Afro-brasileira, Educação e Ações Afirmativas no Brasil, com
a presença de convidados.

Programação
Aula inaugural | 21 de outubro

7

encontros

19

horas | Sismuc

Dança
afrobrasileira

Baile do Sismuc: Cidade quase Encantada
No começo de novembro, o sindicato realiza
mais um baile em comemoração ao Dia do
Servidor Público. O evento ocorre no dia 4
de novembro, sexta-feira, quase uma semana
após as eleições municipais, com a definição
do próximo prefeito. Em virtude disse, o tema
do baile, que será a fantasia, é “Cidade quase
Encantada”. Com esse mote, o sindicato propõe
que os municipais imaginem o que esperam
que seja realizado e transformado nos próximos
quatro anos. Mas nada como passe de mágica. A
“cidade encantada” deve ser resultado de muita
luta na realidade. Fiquem atentos a divulgação e
reservem sua participação na celebração.

Vem aí:

Baile do Sismutacd:a

Cidade quase Encan

4

Imperde
nov. dível!

FORMAÇÃO. Sindicato
quer aprofundar
relacionamento com
jovens e suas ideias

Sismuc funda
coletivo de
juventude
com debate
sobre cinema

Por Manoel Ramires
O Sismuc lançou mais um coletivo.
Trata-se da organização da juventude do
sindicato. O lançamento ocorre simultaneamente ao debate sobre o filme “Trago
comigo”, dirigido por Tata Amaral. A exibição ocorreu no Cine Guarani.
O Coletivo da Juventude do Sismuc
reforça a característica do sindicato municipal de debater assuntos de cunho
econômico e direitos trabalhistas, mas
também se permitindo a discutir temas de
interesse da sociedade e que têm impacto na vida dos trabalhadores. “O Sismuc
tem essa vocação de ser protagonista nos
debates sociais. Contudo, a juventude não
tinha espaço definido dentro da entidade
em que pudesse discutir suas dificuldades
e formas de mobilização”, destaca Juliana
Mildemberg, coordenadora do Sismuc.
O Sismuc defende o fortalecimento da
juventude como protagonista dos debates.
Principalmente porque o serviço público
municipal tem muitos trabalhadores perto
de se aposentar, o que deve provocar onda
de renovação dos quadros via concurso público. “Muitos dos jovens que chegam desconhecem a trajetória de luta do Sismuc e
da luta sindical. Redução de jornada, férias,
vale alimentação e muitos outros direitos
que as pessoas usufruem atualmente são
resultado da luta de outros servidores no
passado”, destaca Irene Rodrigues, coordenadora geral do sindicato.
Além do Coletivo de Juventude, fundado em setembro, o Sismuc também possui
coletivo de raça e etnia e aposentados com
características diferentes de focar apenas
na carreira. O Coletivo de Mulheres será
lançado em outubro.
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na pauta
Por Carolina Goetten

Ajuste fiscal é
bandeira de
Temer

Beto Barata/PR

Diante do ajuste fiscal
proposto por Michel Temer,
cujas consequências recaem
principalmente sobre a classe
trabalhadora, é essencial construir estratégias de resistência. É
com propósito de esclarecer a situação econômica do país e
qualificar a luta contra ataques aos direitos sociais que o Dieese,
em parceria com o Sismuc, promoveu neste mês o evento “3ª
Jornada de Debates Públicos: desafios diante do ajuste fiscal”.

Na lei
O ajuste fiscal está previsto em dois projetos:
A PEC 241, que congela investimentos por 20 anos em áreas
essenciais à população;
E o PL 257, que renegocia dívidas dos estados tendo como
contrapartida o sufoco do funcionalismo público.

3,1%
é o percentual do PIB voltado a investimentos em saúde e
educação, segundo dados do Ministério da Fazenda. Isso quer
dizer que, a cada cem reais de tudo que o Brasil produz, apenas
R$ 3,10 são investidos nestes direitos sociais.

Com os números da nossa
economia, Dieese situa
o ajuste fiscal
O economista do Dieese Sandro Silva explicou, no evento,
que o ajuste fiscal pretende limitar gastos da despesa primária
da União – voltada às políticas públicas como educação, saúde,
previdência, salário dos servidores e programas sociais. “Na
nossa avaliação, os cortes nesse setor não aliviariam as contas
públicas e não seriam capazes de efetivamente conter a crise”,
explicou o economista.
Silva elucidou, com números, que o gasto com os juros da
dívida externa é quase dez vezes maior do que o orçamento
do programa Bolsa Família, por exemplo. “O ajuste fiscal tira
direitos do trabalhador mas não tem impacto efetivo sobre a
estagnação econômica que vem se agravando no país”, alertou.

Vou ter um
anteparo legal para
quando o sindicato
pedir aumento,
eu não preciso
dar!
Rafael Greca,
em sabatina de
jornal, cogitando
congelar salário
dos municipais, de
acordo com a LRF
divulgação

PRECATÓRIOS. Com críticas e defesa à Prefeitura,

são aprovados créditos de R$ 28,5 mi

CMC aprova crédito para
pagar parcelamento do IPMC
Por Fernanda Foggiato
A Câmara Municipal aprovou duas mensagens do Executivo para que os vereadores autorizem a abertura de créditos
adicionais especiais que somam R$ 28,5
milhões. Um deles, de R$ 27,3 milhões,
pretende remanejar recursos do pagamento de precatórios para quitar parte da dívida com o IPMC (Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Curitiba).
O outro, de R$ 1,24 milhão, deverá ser
destinado à Rua da Cidadania do Cajuru e
à reforma do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Portão.
Aprovado com 23 votos favoráveis, 3
contrários e 2 abstenções, o crédito para
o IPMC teve críticas à Secretaria Municipal de Finanças, que não teria apresentado
resposta a questionamento da Comissão de
Economia, Finanças e Fiscalização sobre o
pagamento de precatórios, e à lei municipal 12.821/2008, que instituiu os aportes
devidos ao IPMC. Dominaram o debate,
no entanto, queixas contra a Prefeitura de
Curitiba, rebatidas pelo líder da situação.
“Não ficou claro o que ocorre com a
anulação da dotação orçamentária prevista”, disse o primeiro orador, que chegou a
pedir o adiamento da votação. Ele defendeu que esta “foi a administração municipal que mais arrecadou. De lambuja recebeu da Câmara cerca de R$ 100 milhões”.
O parlamentar criticou o que chamou de
obras “casca de ovo”, durante o período
eleitoral, e defendeu que a cidade encerrará o ano com dívida que poderá impedir o

pagamento do salário dos servidores.
“Vivemos uma grande farsa na administração municipal. […] O prefeito deveria ter coragem de vir a público e dizer:
‘Olha, estamos quebrados’. Curitiba já
está gastando quase 70% do que arrecada
com o funcionalismo público. Vamos votar
contra este projeto”, declarou, em aparte,
o líder da oposição.
Assim como no debate da lei municipal
14.911/2016, que autorizou o parcelamento da dívida com o IPMC em até 60 vezes,
o presidente da Comissão de Economia
defendeu estudos sobre a norma previdenciária de 2008, referente ao aporte devido.
“Do ponto de vista da operação e do crédito, não tem nenhum óbice”, argumentou.
Andressa Katriny

Aprovação de remanejamento
de recursos não foi unânime

MENOS. Banco determina queda do conteúdo nacional

BNDES volta a financiar privatizações
Até o primeiro semestre de 2018, o
governo de Michel Temer (PMDB) prevê a realizar leilões para a concessão
às empresas privadas nos setores de
transportes, energia e saneamento. Entre as propostas, a concessão de quatro
aeroportos, ao lado de rodovias, ferrovias, terminais portuários e a licitação
de áreas para exploração de petróleo e
gás. A maioria dos leilões está programada para ocorrer em 2017, de acordo com
o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
O BNDES também aprovou medida
temporária que reduz de 60% para 50% o
índice mínimo de nacionalização em valor
exigido para o credenciamento de máquinas e equipamentos, sistemas industriais e
componentes nas operações de crédito do
Banco, denominado Credenciamento de
Fornecedores Informatizado (CFI).
Papel do banco. O BNDES será o condutor do processo de concessões e outras
formas de desestatização de ativos, dentro

do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), no plano nacional e nos estados.
O papel do banco é redefinido pelo novo
governo, orientado também para o setor
financeiro privado e mercado de capitais:
“O Banco reformulou suas políticas operacionais de acordo com as novas premissas
estabelecidas para os futuros leilões de
concessões”, descreve página do BNDES.
Também estão na lista do Projeto
Crescer a venda de seis distribuidoras de
energia elétricas sob a administração da
Eletrobrás, mas que não renovaram as
concessões. As empresas nas regiões Norte e Nordeste devem ser privatizadas no
segundo semestre de 2017. Uma das maiores empresas de distribuição de energia
do Brasil, por exemplo, a Celg Distribuição
SA, vende 99,93% de suas ações a partir
de aprovação do Conselho do Programa de
Parcerias de Investimento (PPI) da presidência da República.
A Celg pertence hoje a Eletrobras
(50,93% do capital social) e ao governo
de Goiás (49% do capital), cujo valor total
equivale a R$ 1,791 bilhão.

Divulgação
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Resenha

Agenda
SETEMBRO
26
29

Coletivo FCC

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo
Aposentados

Horário: 14:00
Local: Sismuc

Coletivo Fiscais

Horário: 19:00
Local: Sismuc

OUTUBRO
03
04
05
07
10

Coletivo
Trabalhadores
Administrativos

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo
Delegados Sindicais

Horário: 09:00
Local: Sismuc

Coletivo
Trabalhadores
de Escola

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo Smelj

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo Saúde

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Você tem que
ver o filme mais
polêmico do ano
por Manoel Ramires
Aquarius é um filme formidável. Principalmente porque ele transpõe para a realidade
o drama que apresenta no cinema. A começar pelo protesto que o elenco fez em Cannes
(França), em um dos principais festivais do
mundo. A manifestação contra o presidente
não eleito despertou a ira dos conservadores.
Defenderam o boicote ao filme cuja protagonista é Sônia Braga. Em seguida, a direção
de Aquarius denunciou tentativa do governo
de coibir a exibição de Aquarius, inclusive
mudando a classificação para 18 anos. O drama da produção, classificada como uma das
melhores brasileiras no último ano se amplia
quando a Ancine decide não indicar o filme
para o Oscar. Diante do cheirinho de perseguição e censura, a melhor coisa é transgredir e assistir o filme para sim emitir juízo.
Aquarius conta a história de Clara (Sonia
Braga), 65 anos, uma jornalista aposentada,
viúva e mãe de três adultos. Ela mora em um
apartamento localizado na Av. Boa Viagem,
no Recife, onde criou seus filhos e viveu boa
parte de sua vida. Interessada em construir
um novo prédio no espaço, os responsáveis
por uma construtora conseguiram adquirir

27.09
Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser
preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em
virtude de sentença criminal.

Horário: 14:00
Local: Sismuc

4º Seminário
Unificado de
Imprensa Sindical

Horário: 08:00
Local: APP Sindicato

Coletivo da FAS

Horário: 19:00
Local: Sismuc

21

Ciclo de Cultura e
histórica africana
Introdução à
Cultura Africana

Horário: 14:00
Local: Sismuc

28

Ciclo de Cultura e
histórica africana
Dança e Movimento
Africano

Horário: 14:00
Local: Sismuc

13

Último dia para a divulgação da propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

Nesse mês

Conselho Municipal
de Saúde

Ficha Técnica
Direção e roteiro: Kleber
Mendonça Filho
Produção: Emilie Lesclaux
Nacionalidade: Brasileira

Atriz principal: Sônia Braga
Duração: 142 min

CALENDÁRIO ELEITORAL

29.09
12

quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que tenha deixado bem
claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre
todo tipo de assédio e ameaça para que mude
de ideia (Adoro Cinema).

01.10
Último dia para a entrega da segunda
via do título eleitoral.

02.10
Data em que se realizará a votação do
primeiro turno das eleições, observandose, de acordo com o horário local

a revista dos
trabalhadores
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