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Sindicatos desmontam

pacotaço de Greca

Em parecer, entidades apontam diversos problemas jurídicos, econômicos e sociais
que o Pacote de Maldades pode criar se for aprovado pelos vereadores. Pág. 04 e 05
Manoel Ramires

O BRASIL PAROU. Milhões de brasileiros, de todas
as categorias e ramos de atividades, pararam
contra a reforma da previdência e trabalhista. Pág 08
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errata
Na edição do Jornal do
Sismuc de abril, na página 6,
o “Demonstrativo de Receitas e
Despesas” é referente ao ano de 2016.
Não ao ano 2015, como publicamos.

servelino, o servidor

N

O desrespeito de
Greca às mulheres

o dia 27 de abril, o Sismuc organizou
ato de desagravo em defesa das servidoras municipais, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
do bairro Boa Vista.
O ato ocorreu em repúdio à violência sofrida
por uma enfermeira, agredida por usuária que
aguardava atendimento naquela unidade. O protesto foi mais amplo e abordou a violência contra
as mulheres no ambiente de trabalho, depois de
denúncias de que servidoras estão sendo humilhadas e inferiorizadas pela
gestão.
A violência sofrida em
local de trabalho ainda
não rendeu um estudo específico, mas é certo que
o Sismuc vem contabilizando anualmente casos
de agressão contra servidores, que se dão contra
diferentes segmentos do
funcionalismo, o que exige
medidas oficiais de conscientização, propaganda e
criação de melhores condições de trabalho.
O prefeito Rafael Waldomiro Greca (PMN) minimizou o episódio de violência contra a servidora e
não ofereceu melhorias na prevenção à violência
contra servidores.
Na verdade, o alcaide tomou mais uma das
suas medidas atrapalhadas: o máximo que o
gestor municipal propôs foi uma porta na unidade de atendimento voltada para a rua, uma
“rota de fuga” do servidor no caso de uma situação de violência.
A Prefeitura, ao contrário, deveria admitir
sua responsabilidade por situações de insatisfação popular contra o atendimento à saúde. O problema deveria ser superado com a contratação
de servidores públicos, equipamentos e políticas
voltadas para a Saúde do Trabalhador.
Não é o primeiro episódio machista de Greca. Em debate em canal aberto de TV, ele teria

afirmado que “função da mulher é cuidar da
casa”, ao garantir que sua esposa, Margarita
Sansone, não ocuparia a presidência da Fundação de Ação Social (FAS).
Os servidores públicos municipais, organizados no Sismuc, são em sua maioria mulheres,
que respondem por 85% da categoria. As principais medidas dos doze projetos de ajuste fiscal
remetidos por Greca à Câmara de Vereadores
afetam as mulheres, que muitas vezes são o suporte do lar. Os cortes de
direitos no caso do Plano
de Carreira, dos reajustes
salariais e mudanças na
Previdência são um duro
golpe contra professoras
de educação infantil, assistentes sociais, profissionais da saúde e servidoras no geral.
Os lares curitibanos
serão impactados por essas medidas, tomadas por
um prefeito que janta em
bons restaurantes com o
empresariado.
Outra medida anterior
de Greca que afetou as
servidoras foi a revogação
da Portaria nº 722, que
permitia
apresentação
para a chefia imediata de
atestados médicos de até três dias de servidores
ou dependentes, sem passar pela perícia. Isso
prejudicou as trabalhadoras que possuem filhos
pequenos.
Um prefeito como Greca, sempre midiático
e preocupado com a própria imagem, não deveria dar mais atenção às mulheres, esta parcela
da sociedade cada vez mais organizada e protagonista nos dias de hoje?
Caso a Câmara Municipal não devolva os projetos para Greca, que deveria abrir um canal de
consulta e diálogo com a sociedade, essas mesmas mulheres devem protagonizar uma greve
histórica do funcionalismo público municipal.
Da nossa parte, nós nunca duvidamos da força das servidoras!

Não é o
primeiro episódio
machista de Greca.
Em debate em canal
aberto de TV, ele
teria afirmado que
‘função da mulher é
cuidar da casa’
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PACOTAÇO. Vereadores e sindicatos cobram alternativas a
projetos que prejudicam apenas trabalhadores.

Plano Orçamentário
Anual 2017

Prefeitura não recua
no Pacote de Maldades
Manoel Ramires

Secretários repetiram o
mesmo discursos desde a
apresentação do Pacotaço
sem debater nenhum ponto

A

Por Manoel Ramires
Prefeitura de Curitiba
continua
intransigente
com relação a alterações
nos doze projetos que prejudicam servidores municipais e a
população mais pobre. Em audiência na Câmara Municipal, os vereadores e os sindicatos questionaram
a falta de alternativas ao pacote de
maldades. No entanto, os secretários de finanças, recursos humanos
e governo não apontaram nenhum
item que possam excluir do projeto
original ou incluir outros setores
da sociedade que não estão sendo
atingidos pelo pacotaço.
De acordo com o secretário de
finança, Vito Puppi, o município
possui um déficit de R$ 1,8 bilhão.
Se forem somados os planos de carreira que foram aprovados em lei,
estimado em 327 R$ milhões, o déficit fica em R$ 2,194 bilhões. Ele
lamentou não poder privatizar equipamentos e empresas ou colocar
ações no mercado e aumentar mais
alíquotas para aumentar a arrecadação do município. “Esse cenário
justifica esse plano proposto para
a Câmara Municipal. Nossa meta é
reduzir esse déficit”, justificou.
No entanto, vereadores e sindicatos não ficaram convencidos
com as medidas que devem chegar às comissões nesta semana. Os
principais questionamentos são em
torno do aumento de impostos para
a população mais carente, como a
separação da taxa do lixo do IPTU,
e a restrição do aumento do ITBI
a apenas a população que depende do Minha Casa, Minha Vida (o

aumento proposto é de 2,4% para
2,7% para imóveis entre R$ 140
mil a R$ 300 mil), excluindo os imóveis mais caros.
A vereadora Noêmia Rocha
(PMDB) criticou a alteração dos
números de uma gestão para outra. “Me sinto mal em ter aprovado planos de carreiras com base
em prestação de contas dos municípios” e hoje descobrir que não
tem dinheiro em caixa. Ela ainda
disse que deve ser inconstitucional cassar o direito adquirido
como a implementação do plano. A
vereadora da oposição ainda criticou a falta de alternativas como a
cobrança dos devedores e o rompimento de contratos lesivos ao município como do Instituto Curitiba
de Informática (ICI). “Por que aumentar ITBI da classe trabalhadora e não dos imóveis mais caros?”,
sugeriu Noêmia.
De acordo com Puppi, não é
possível fornecer os dados dos devedores por causa do sigilo fiscal.
Para o ITBI, ele acredita que aumentar impostos para os mais ricos
não incrementa as receitas. Com
relação ao ICI, o secretário afirmou que os serviços são prestados
em contratos não regularizados e a
Prefeitura é obrigada a fazer o ressarcimento. A despesa mensal era
de R$ 10 milhões e houve redução
de 30% desse valor.
Maldades com servidores. O
secretário de recursos humanos,
Carlos Cesar Calderon, enfatizou
os ajustes que retiram direitos dos
servidores municipais. Entre eles,

5%

RECEITAS

o adiamento da data-base para novembro, que representa 39% de
perda salarial, a mudança do cálculo do 13o salário, achatando o
valor, e o congelamento dos planos
de carreira aprovados em lei, não
definindo data para sua implementação. “Quando implementado, não
será feito o pagamento retroativo”,
acrescentou Calderon.
O secretário ainda disse que é
intenção da gestão cortar o vale
refeição mensal do servidor que tiver faltado apenas um dia do mês.
Medida critica inclusive por vereadores da base do governo. Todavia,
Calderon disse que adota medidas
privadas para punir servidores que
faltarem sem justificativa.
O secretário de recursos humanos ainda quer depositar automaticamente o valor do transporte no
cartão da URBS, retirando a autonomia dos trabalhadores de definirem sua forma de locomoção.
A retirada de direitos e o achatamento salarial dos servidores foi
rebatida pelos sindicatos. A coordenadora geral do Sismuc, Irene
Rodrigues lamentou a falta de diálogo e o ataque do Rafael Greca aos
trabalhadores. “Para o secretário,
a pessoa falta um dia e vai perder
o mês inteiro. E alimentação é um
direito, não um prêmio. Contudo, o
secretário diz que são para faltas
injustificadas que poderiam ocorrer por telefone. Logo, uma ligação
ou um ‘whatsapp’ servem como
justificativa”, ironiza. A dirigente
ainda afirmou que “os cortes só são
feitos em cima dos servidores e das
famílias mais carentes com o pagamento da taxa do lixo”.

MENSALIDADES RECEBIDAS
DESPESAS+RESERVAS
AQUISIÇÃO IMOVEL E FUNDO DE GREVE
ÁGUA
ASS.BRAS. DE FATO
ASSOC. CLASSE CUT
COMBUST/SISMUC+KM RODADO
CONDOMÍNIO
CONDUÇÃO TAXI
CONDUÇÃO VT DIVERSOS
COPA E COZINHA
CORREIOS E MALOTES
CUSTAS JUDICIAIS
DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM CARTÓRIO
DIEESE
ENCARGOS SOCIAIS MENSAL
ENERGIA ELÉTRICA
ESTACIONAMENTO MENSAL
ESTACIONAMENTO REUNIÕES
EXAME MÉDICO
FOTOCOPIA DIVERSOS
FUNDO EVENTOS/CONGRESSO
FUNDO APOSENTADOS
FUNDO CAMPANHA LUTAS e
ORG DE BASE
FUNDO DE POLÍTICAS SINDICAIS
FUNDO FORMAÇÃO
FUNDO MOB.ORG.MOV.SOCIAL
FUNDO PROCESSO ELEITORAL
IPTU
JORNAL MENSAL/COMUNICAÇÃO
LOCAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
MAT.HIG/LIMP/COPO DESCART.
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
PATRIMONIO
PLANO SAÚDE/DENTARIO
REPOSICAO REMUNERACAO DE BASE
SALÁRIOS
SEGURO CARRO E EMPRESARIAL
SERVIÇOS ASS.TEC S. TRABALHADOR
SERVIÇOS TERC. ASSESSORIAS/
SERVIÇOS PROFISSIONAIS
TELEFONE E TELEGRAMAS/ INTERNET
VALE REFEIÇÃO - PAT
VALE TRANSPORTE

PAULO JULIANO DA SILVA
CRC-PR 055982-6

ORÇADO+INPC
R$ 273.415,38
R$ 272.522,34
R$ 5.775,00
R$ 175,00
R$ 2.000,00
R$ 14.000,00
R$ 2.100,00
R$ 3.675,00
R$ 3.340,56
R$ 1.333,33
R$ 1.041,67
R$ 8.370,26
R$ 2.625,00
R$ 105,00
R$ 113,75
R$ 2.100,00
R$ 27.697,46
R$ 875,00
R$ 236,25
R$ 735,00
R$ 0,00
R$ 1.092,99
R$ 2.666,67
R$ 875,00
R$ 23.450,00
R$ 2.000,00
R$ 3.150,00
R$ 2.000,00
R$ 2.625,00
R$ 437,50
R$ 15.312,50
R$ 3.000,00
R$ 630,00
R$ 483,33
R$ 735,00
R$ 1.925,00
R$ 7.000,00
R$ 5.437,09
R$ 22.695,72
R$ 38.109,52
R$ 1.137,50
R$ 2.100,00
R$ 49.468,92
R$ 3.500,00
R$ 4.665,28
R$ 1.727,03

SISMUC - PRESIDENTE

Acompanhe
o Sismuc nas
redes sociais!

facebook.com/
sismuc.sindicato

@sismuc
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PARECER. Entidades apontam inconsistências jurídicas e econômicas nos projetos enviados à Câmara Municipal.

Sindicatos desmontam pacotaço de Greca
O

s sindicatos reuniram suas assessorias jurídicas e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE) para analisar o Pacote de Maldades que o Prefeito Rafael Greca enviou à Câmara dos Vereadores. Os projetos têm
muitas falhas e cria grandes injustiças. O parecer vai ser entregue aos vereadores antes que eles votem. O próprio departamento jurídico da CMC também enxergou problemas no pacotaço. Confira alguns dos problemas.

Lei de Responsabilidade
Fiscal Municipal
A
limitação das
despesas
de pessoal
em 70% do
crescimento
da RCL
implica no
achatamento
progressivo da
razão Despesa
com Pessoal
com a RCL
para exercícios
futuros
Além disso, o novo texto proposto em 12/04/17 (art.
21, §1º) dobrou a despesa com comissionados e funções
gratificadas, o que acentua ainda mais o achatamento
progressivo da relação entre despesa com pessoal.

Alteração da data
de pagamento da
Gratificação de Férias

boas
férias!!!
Os trabalhadores da
educação, que tem férias
coletivas no mês de janeiro, só
receberão, a partir desta regra,
no último dia útil de janeiro,
impedindo que esse dinheiro seja
usado para um melhor gozo de suas férias.
O servidor não poderá usufruir do seu dinheiro de férias
durante o período de descanso. Na prática os trabalhadores
terão que recorrer ao crédito em instituições financeiras
tendo prejuízos com a cobrança de taxas e juros.

Alteração da
data-base dos servidores

Suspensão dos
planos de carreira

Alteração do
auxílio refeição

O primeiro artigo do projeto altera o dia da data-base, de
31 de março para 31 de outubro. É retirada a obrigatoriedade
de recuperação inflacionária dos vencimentos, e é adicionado
limite a ser criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal,
já citado anteriormente. Esta mudança vai criar um atraso de
oito meses na reposição salarial, além de não fornecer qualquer
garantia de que realmente haverá essa reposição.
Outra modificação importante proposta no projeto está no
artigo 21, que revoga o artigo 2º da Lei nº 8680/1995,
o que resulta na retirada da obrigação
legal da Administração Municipal
de negociar as reivindicações
anuais dos sindicatos, o
que se confronta com
a própria constituição
federal, que prevê a
existência e a atuação
da representação
sindical no serviço
público.

Essa medida se mostra inconstitucional, uma vez que
o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal veda a
possibilidade de prejuízo do direito adquirido. A demora em
realizar esses pagamentos só irá gerar cada vez mais custos
à Prefeitura. Tal congelamento se mostra um ataque direto
à qualidade de vida do servidor, que terá que suportar a
desvalorização do seu salário frente à inflação constante.
Quanto a “Comissão do Plano de Carreira, não há
qualquer prazo de início ou término, podendo os planos de
carreira ficarem congelados
por quanto tempo a
Prefeitura quiser. Não
existe também a
garantia de que
tais comissões
serão
paritárias,
nem mesmo
se serão com
participação dos servidores.

Essa alteração possui um impacto mínimo nas finanças do
município e se mostra uma forma de punição desproporcional e
injusta aos servidores, em especial aos que aderirem às greves.
A medida vem no sentido contrário, continuando a
negar o benefício a uma parcela expressiva dos servidores
e tratando de forma punitiva os servidores que já ganham
salários menores, agora correndo o risco de perder parte de
seus ganhos.

Limitação e fim
da Licença-Prêmio

(sugestão de ilustração: ???)

Leva a extinção de um direito que os servidores têm
garantido em lei a mais de 50 anos, sem sequer apresentar qual
impacto isto terá no enxugamento dos gastos da prefeitura.
A licença por motivo de doença em pessoa da família é
retirada da lista de afastamentos que não são considerados
como afastamento do exercício para fins de contagem do
tempo de serviço necessário para a aquisição deste direito.
A proposição não cria regra obrigando a Administração
Municipal a garantir substitutos para que os servidores possam
usufruir da licença prêmio quando já cumpridos os requisitos.

Mudança no Décimo
Terceiro Salário
A Lei Orgânica do Município diz que é direito do
servidor o décimo terceiro salário correspondente a
totalidade da remuneração. Associando a atual proposição
a aquela que congela os
planos de carreira
e adia a data
base, as perdas
serão ainda
maiores. No
caso do adiamento
da data base para
31 de outubro
implica levar em
consideração
dois meses
com
reajuste
e dez
meses sem
reajuste.

Fim do auxílio
transporte em pecúnia

só vale
!
no busão

Irá gerar mais custos com contratos e convênios com
outras entidades. Ocasionará perda significativa para aqueles
servidores que não utilizam o transporte coletivo como meio
de se locomover para o trabalho. O cartão transporte da
URBS é pessoal e intransferível. Se o servidor não o utilizar, ele
perderá esse valor, e a prefeitura terá desperdiçado recursos.

Alteração na legislação
vigente do IPMC
Consta no parecer atuarial do IPMC do dia 8 de março de
2017 que o Balanço Atuarial Oficial do IPMC apresenta déficit
atuarial (dívida futura) de 770 milhões, valor muito inferior aos
15 bilhões catastroficamente divulgado pelo governo municipal.
Por outro lado, pela proposição, o prefeito poderia
efetuar um saque superior a 600 milhões do IPMC. Isso seria
de extrema gravidade para o equilíbrio financeiro no curto
e médio prazo. Portanto, o suposto rombo só se tornará
verdade caso os vereadores aprovem a retirada
desses valores do IPMC
assim como ocorreu
em 2015 quando
o governador
do estado
massacrou
os
servidores
do estado.

CuritibaPrev

O Fundo Complementar, diferente do que ocorre na União
e outros estados, não abrange apenas os futuros servidores,
mas os atuais, os cargos comissionados, os vereadores e
servidores de outros municípios. A amplitude que se quer dar
ao Fundo Complementar o descaracteriza, pois deixa de ser
complementar na medida em que admite servidores com renda
inferior ao teto do Regime Geral de Previdência. Outro aspecto
importante a ser observado é que a previdência complementar
destrói as carreiras dos servidores públicos, uma vez que,
mesmo atingindo remuneração maior que o teto do Regime
Geral de Previdência Social, se aposentam com o teto.
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LRF MUNICIPAL. Segundo DIEESE, LRF Municipal pode piorar serviços prestados à população

Em projeto de lei, Greca propõe reajustes
que podem vir abaixo da inflação
Rodrigo Fonseca | CMC

U

Por Manoel Ramires
m dos projetos de lei do prefeito Rafael Greca (PMN) considerado mais
perverso trata da limitação da gestão
fiscal e previdenciária do município
(002.00020.2017). De acordo com a Câmara Municipal, “variação de despesa total com
pessoal ativo dos poderes (Legislativo e Executivo) ou órgãos não poderá superar 70% do
crescimento da receita corrente líquida (RCL)
apurada no exercício anterior”. Na prática, esse
projeto inibe a recuperação de perdas salariais
históricas dos servidores municipais. Também
impede reajuste da inflação, enforca novos
concursos públicos e desestrutura Curitiba de
novos equipamentos públicos como escolas,
cmeis, unidades de saúde e de pronto atendimento. Os mais prejudicados acabam sendo a
população curitibana, que não terá o retorno do
imposto pago.
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE), se essa lei vigorasse desde 2013 (primeiro ano da gestão de Gustavo Fruet), os salários dos servidores já achatados seriam ainda
mais esmagados. Naquele ano, por exemplo, os
municipais acabaram com o Programa de Produtividade e Qualidade (PPQ), que era uma remuneração variável usada como instrumento de
“coação” aos municipais. Além disso, os salários
mais baixos na Prefeitura de Curitiba saltaram
de R$ 711,63 para R$ 1,1 mil. Inclusive para
aposentados e pensionistas do IPMC, bem como
valeriam para o 13º salário e demais reflexos.
Como comparação, o salário mínimo do Paraná
estava em R$ 914.
Com a lei, no entanto, os percentuais referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal caíram
drasticamente de 36,34% para 33,91%. Índice
bem abaixo dos atuais 45,81% que compõe o
atual comprometimento de receita.
“Portanto, se esta medida tivesse sido adotada a partir de 2013, o aumento da despesa
com pessoal não atingiria nem a reposição da
inflação do período para os servidores, podendo
ter gerado a redução do número de servidores
(ex: não reposição dos aposentados). Também
descumpriria os avanços dos planos de carreiras e a ampliação do número de profissionais.
Ou seja, isso acarretaria possivelmente numa
piora significativa dos serviços públicos”, explica o economista Sandro Silva, do Dieese.
Pedalada fiscal. O grupo político do prefeito
Rafael Greca é um dos principais responsáveis
pelo achatamento dos vencimentos dos servidores públicos de Curitiba. Agora, ele utiliza a recuperação dos salários nos últimos quatro anos
para voltar a sacrificar os trabalhadores. Em
mensagem enviada à Câmara Municipal, o prefeito alega que “a irresponsabilidade fiscal não
pode ser uma agenda pública; o orçamento não
é uma peça de ficção. A análise da trajetória de
crescimento das despesas de pessoal traz evidências empíricas de descontrole da gestão das
despesas ante o crescimento das receitas municipais”, defende a tese a mensagem do prefeito.
Por outro lado, a Prefeitura de Curitiba divulga o crescimento de 70% com pessoal, mas

Prefeito, que ainda não negociou com sindicatos, se reuniu com vereadores para apontar a suposta crise
esconde que a Receita Corrente Líquida também subiu 26,64% no mesmo período e que a inflação cresceu 30,24%. Para Soraya Zgoda, coordenadora de
comunicação do Sismuc, o que houve foi uma adequação de salários muito defasados na era de Beto
Richa (PSDB) e Ducci, líderes do grupo político de
Greca. “A política adotada por eles era de salários
baixos e remunerações variáveis, os famosos pendu-

ricários. Fizemos uma luta intensa na gestão Fruet
e conseguimos reverter muitos prejuízos”, balanceia.
Se as despesas com pessoal cresceram de 2011
para 2016, a arrecadação também subiu consideravelmente. No último de Luciano Ducci, a receita corrente liquida de Curitiba ficou em R$ 4,2 bilhões. No
ano de 2016, último da gestão de Gustavo Fruet, a
receita saltou para R$ 6,473 bilhões.

Sem ajuste fiscal para
comissionados
Para o presidente do Sindicato dos Servidores da
Guarda Municipal de Curitiba (Sigmuc), Luiz Vecchi, a
alteração no parágrafo 1º do artigo 21 “tenta aumentar os
cargos comissionados, dentro deste pacote de maldades”.
Enquanto a proposta enviada à Câmara no dia 28 de
março (002.00012.2017) limitava a despesa com cargos em
comissão e funções gratificadas a 3,9% do gasto total com
pessoal, o projeto em tramitação aplica o mesmo percentual
à receita corrente líquida. Também do Sigmuc, Roberto
Prebianca apontou a possibilidade de haver mais cargos
em comissão. Já o secretário de Finanças argumentou que
“estamos estabelecendo um limite, que antes não existia.
Aliás, este valor que foi estabelecido é menor que nas outras
gestões. Estamos limitando gastos”. (CMC)
Na prática, é um pouco diferente. O filho do
governador Beto Richa (PSDB), Marcelo Richa, é o
atual secretário de esportes em Curitiba. Ao assumir, ele quase dobrou a folha de pagamento com cargos
comissionados. A despesa cresceu de R$ 96 mil para R$ 179 mil, saltando de 13 para 23 os cargos em comissão.
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NO IPMC. Recursos depositados no CuritibaPrev podem ser usados no mercado financeiro

“Nós não sentamos para discutir o
projeto”, afirma presidente do IPMC
Cesar Brustolin | SMCS

Greca não fez
depósitos ao IPMC no
passado
Manoel Ramires
Atualmente, a Prefeitura de Curitiba
deve R$ 230 milhões ao IPMC. Soma-se
a esse valor o cálculo estimado de R$ 15
bilhões, caso a gestão não faça os aportes
financeiros que lhe cabe. Por outro lado, o
sindicato afirma que as gestões passadas
incluíram na “carteira” do IPMC profissionais
sem fazer o depósito financeiro, como
observa o advogado Ludimar Rafanhim. “Há
um déficit porque se incluiu sete mil pessoas
que eram celetistas e o município não
recolheu recursos e com recolhimentos que
não foram feitos”, rememorou.

Rauen se reuniu com sindicatos apenas para apresentar números já divulgados à imprensa

O

Por Manoel Ramires

Sismuc se reuniu com o presidente do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) José Luiz Costa Taborda Rauen.
Ele fez a apresentação das mudanças proposta para a previdência dos servidores no projeto
de lei (005.00194.2017). Basicamente, a gestão de
Rafael Greca pretende sacar quase R$ 700 milhões
do caixa do IPMC, parcelar em até 35 anos a dívida
atual e projetada com o instituto, aumentar a alíquota dos servidores para 14%
em seis anos e ainda criar o
CuritibaPrev. Esse organismo
pretende capitanear recursos
dos trabalhadores para pagar
sua previdência, mas também
atuar no mercado financeiro.
A apresentação feita pelo
presidente José Luiz Costa
Taborda Rauen não trouxe nenhuma informação nova. É a
mesma que foi protocolada na
Câmara Municipal e divulgada
com antecipação à imprensa
sem qualquer negociação com
os sindicatos. Rauen admitiu
que o foco da gestão Greca não seja negociar com
os municipais. Para ele, esse debate deve ser feito
no legislativo municipal.
“Nós não sentamos para discutir o projeto. Nós
sentamos apenas para apresentar. O debate deve
ser feito na Câmara”, direcionou Rauen. A postura
foi criticada pela coordenadora geral do Sismuc,
Irene Rodrigues: “Se o projeto partiu do Executivo, devia ser papel dele discutir o projeto antes de
apresentar. E nós sabemos que na Câmara o gover-

no é maioria”, ponderou.
Já a coordenadora jurídica do Sismuc, Adriana
Claudia Kalckmann, criticou o que é considerado
apenas uma encenação, uma vez que a gestão não
quer alterar nenhum ponto da lei. “A gente está
tendo conhecimento dos números após um mês de
o projeto chegar à Câmara. Nós só estamos sendo informados. Não temos opção de definir a nossa
própria vida”, lamentou.
Perguntado sobre a possibilidade de a Prefeitura de Curitiba adquirir imóveis do IPMC ao invés de
querer sacar quase R$ 700 milhões do caixa, ele disse que os
imóveis estão sendo avaliados,
mas que vai retirar o dinheiro
pago “indevidamente”, além
de parcelar a dívida projetada.
“O IPMC recebe mais do
que gasta. No entanto, esse
valor é ficcional, uma vez que
o ex-prefeito e o atual não têm
feito os repasses. [Portanto],
o IPMC não tem déficit financeiro. Isso não é rombo, como
diz a imprensa. O que se tem é
um déficit atuarial. A prefeitura vai pagar em 35 anos num
projeto. Noutro, o IPMC deve e quer sacar tudo de
uma vez”, esclarece Rauen.
Para o servidor Eduardo Recker Neto, no entanto, o projeto que chega às comissões da CMC
sacrifica apenas os servidores por uma dívida que
eles não contraíram. “Entendo que a maioria dos
servidores não ganha oito mil reais. E para esses,
a diferença de 11 para 14% é brutal. E a gente
não escolhe se paga ou não paga a previdência”,
pondera Recker Neto.

Se o projeto
partiu do Executivo,
devia ser papel dele
discutir o projeto antes
de apresentar. E nós
sabemos que na Câmara
o governo é maioria

Em um relatório da comissão especial
do IPMC de 1998, o então vereador Tadeu
Veneri (PT) criticou mau uso do Instituto. “A
crise se agravou em função do não repasse
da parte patronal ao Instituto durante
as gestões dos prefeitos Rafael Greca de
Macedo e Cássio Taniguchi. A autorização
da Câmara, em dezembro de 96, para que
a Prefeitura desse imóveis em pagamento
ao IPMC implica um reconhecimento da
existência dessa dívida”, revela o relatório.
Curiosamente, é em uma nova gestão
de Rafael Greca que o IPMC é alvo de
ataques. O relatório destaca que diversas
obrigações financeiras foram descumpridas.
“Por não ter o município feito os
repasses devidos, proporcionou-se o não
cumprimento de inúmeras obrigações do
IPMC junto com fornecedores e redução na
qualidade do atendimento aos usuários”,
destaca o relatório.

Câmara rejeita
aumento de
contribuição
dos servidores
Eduardo Piovesan/Câmara dos Deputados
O Plenário da Câmara dos Deputados
rejeitou a exigência de os estados
aumentarem para 14% a alíquota de
contribuição previdenciária dos servidores
estaduais. A elevação da alíquota atingiria
servidores dos estados que aderirem
ao regime de recuperação fiscal e
dependeria de projeto de lei a ser votado
pela assembleia legislativa respectiva. O
aumento valeria para servidores ativos,
inativos e pensionistas.

|7

8|

| Edição 138 | Maio de 2017

AGRESSÃO. Os protestos também foram ocasionados após denúncias de que as servidoras
estão sendo humilhadas e inferiorizadas pela gestão

Sismuc pede para a população
denunciar violência contra as mulheres
Andréa Rosendo

Protesto alertou para falta de condições
de trabalho e descaso da gestão

A

Por Andréa Rosendo
direção do Sismuc realizou protesto em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boa Vista. A
Atividade foi em repúdio à violência sofrida por uma
enfermeira agredida por uma paciente. O Sismuc também pediu apoio da população e solicitou que usuários ligas-

sem para o telefone 156 da prefeitura.
O objetivo é evitar novas ocorrências
de violência e cobrar da prefeitura melhores condições de trabalho aos servidores municipais
Para a coordenadora geral do Sismuc,
Irene Rodrigues, a revolta da paciente
naquela unidade ou qualquer outro equipamento não é por culpa das pessoas
dos servidores. “Nós não aceitamos mais
violência. Todas as semanas têm colegas
sendo agredidas nos ambientes públicos.
Caso vejam problemas no atendimento,
liguem no 156 e reclamem. Questionem
porque a prefeitura não dá condição de
trabalho”, orientou Irene.
A técnica de enfermagem, Caroline
Queiroz Tavares, explica que a situação
ocorreu devido à dificuldade dos pacientes compreenderem a rotina de trabalho da unidade. “Muitos usuários não
entendem a classificação de prioridade, o que faz com que alguns pacientes
sejam atendidos com mais rapidez. A
população tem de exigir mais médicos
ou procurar a unidade mais próxima
para o seu atendimento”, destacou.

Mexeu com uma
mexeu com todas
A atividade contou com panfletagem
e entrega de margaridas para as
pessoas que trafegavam na Avenida
Paraná e funcionários e usuários da
UPA, representando simbolicamente a
negação de todo o tipo de violência. As
servidoras também fizeram protestos em
relação à violência contra as mulheres no
ambiente de trabalho, após denúncias
de que as servidoras estão sendo
humilhadas e inferiorizadas pela gestão.

Confira a
matéria
completa aqui

Manoel Ramires

Greve geral movimentou 40 milhões
de trabalhadores no Brasil

NEGROS DO PARANÁ. Ciclo de Debates e Vivências “Negritude,

Branquitude e Novos Olhares” termina no dia 21 de dezembro

Formação em Raça do Sismuc discute
quilombos e mulheres negras
Andréa Rosendo

Na última reunião, o professor Ivo Pereira
de Queiroz (UTFPR) proferiu a palestra
“Na Contramão da Casa-Grande e Senzala:
Movimento Negro e Libertação, quando falou sobre
o projeto da ideologia do embranquecimento.
Por Andréa Rosendo

A

Centrais preparam dois dias seguidos
de greve e ocupação de Brasília

formação em relações étnico-raciais do “Ciclo de
Debates e Vivências “Negritude, Branquitude e Novos Olhares” discute neste mês quilombos e quilombolas no Paraná e mulheres negras. Em junho, o encontro
do dia 6 debaterá cotas raciais e, no dia 20, o assunto será
saúde da população negra. Os encontros são quinzenais e
acontecem sempre às terças-feiras, das 19 às 22h, no auditório do Sismuc (Rua Monsenhor Celso, 225 - 2º andar).
Para o coordenador da pasta, Dermeval Ferreira da

Silva, as formações propõem o debate sobre
a importância da valorização da diversidade
étnico-racial brasileira, o fortalecimento da
consciência e o empoderamento da população negra em relação aos seus direitos, bem
como servem para aprofundar o conhecimento sobre a cultura negra no Paraná.
“O processo de escravização dos negros
do Paraná não foram diferente dos de outros estados. Ocorreram muitas fugas para
os quilombos e desde 2010 foram identificadas mais de 80 comunidades quilombolas, segundo o Grupo de trabalho Clóvis
Moura. Esses dados demonstram que houve muita resistência”, explicou Dermeval.
O curso é destinado a integrantes do
movimento social negro, jovens, estudantes
e professores de Curitiba e região metropolitana. O objetivo é fomentar novas práticas
sociais para a superação do racismo, o acesso
aos direitos da cidadania e o protagonismo
negro numa sociedade desigual. A formação,
organizada pelo Centro de Pesquisa e Apoio
aos Trabalhadores (CEPAT) e com apoio do
Instituto Humanitas Unisinos (IHU), Sismuc,
Associação Cultural de Negritude e Ação Popular (Acnap), Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi/Unisinos) e Pastoral
Afro da Arquidiocese de Curitiba.

