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Servidores: é hora de ir à luta
contra os ataques do desprefeito Greca

agora é GREVE!

Greca quer congelar as carreiras até o final de 2021, reduzir salários,
atacar a organização dos trabalhadores e ampliar a terceirização.
A nossa resposta tem que ser a organização e a luta unificada!

O

pior prefeito ataca novamente o funcionalismo público! Greca é mais uma peça no jogo
quando se trata de ataque aos direitos
dos trabalhadores. Andando em conjunto com o governo federal, o desprefeito quer precarizar cada vez mais os serviços públicos.
No dia 4 de novembro, o desprefeito enviou à
Câmara Municipal uma continuidade do pacotaço
de 2017, com ataques diretos ao funcionalismo
público, que inclui a manutenção do congelamento dos planos de carreira por mais dois anos; redução de salários com reajuste que sequer cobre
a inflação do seu governo; ataques à organização
dos trabalhadores, querendo vetar a organização
sindical; ampliação da terceirização e precarização dos serviços públicos, injetando cada vez mais
dinheiro público em empresas privadas.
Diante de tantos ataques, está na hora de unir
forças e mostrar que não ficaremos de braços cruzados enquanto Greca tenta acabar com os serviços públicos. O tema já foi discutido no Conselho de Representantes, no dia 5 de novembro, e
será pauta dos coletivos de novembro.
Nossa resposta para esse grave ataque é a construção de uma greve geral
do conjunto das servidoras e servidores
municipais de Curitiba.
Fique atento para preparar a mobilização em sua unidade. Uma assembleia unificada de todo o funcionalismo municipal será convocada em caráter de
urgência assim que forem definidas
as primeiras informações sobre a tramitação dos projetos
A única forma de barrar esses
ataques é com organização e luta.
Ajude a organizar o seu local de trabalho e participe desse espaço de
discussão e construção da luta coletiva. Todos firmes contra os ataques
do desprefeito Greca!

www.sismuc.org.br

www.facebook.com/sismuc.sindicato

Lista de transmissão: (41) 99661-9335

(41) 3322-2475
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NOVEMBRO
Mês da
Consciência
Negra e da
Resistência

11 a 30 de

novembro
Rodas de conversa, práticas de capoeira e
oficinas de literatura, dança e percussão.
Programação completa no site do SISMUC

Fabiana Prado Caputti
Coordenação de Administração
Jackeline Fernanda Alves Baptista
Coordenação de Finanças
Ana Paula Cozzolino
Coordenação de Secretaria Geral

Seminário da

Walli Wanessa Sass de Paula
Coordenação de Comunicação e Informática

Educação Infantil

Marcos José Franco
Coordenação de Assuntos Jurídicos

Venha debater os desafios da educação e da profissão.

Maria José dos Santos
Coordenação de Formação e Estudos
Socioeconômicos

Convide seus colegas de trabalho e participe!

Jakline Przvbilski
Coordenação de Politicas Sociais e Direitos
Humanos

23

Nadir Barbosa de Souza
Coordenação de Organização por Local de
Trabalho

de novembro

Vicente Pereira de Freitas
Coordenação de Politicas Sindicais e
Relação de Trabalho

a partir das 8h30
Local: Sede do SISMUC
Inscrições gratuitas
pelo site do SISMUC

Aline Antunes Selbach
Coordenação de Saúde do Trabalhador e
Meio Ambiente
André Luis Figel
Coordenação de Aposentado e Idoso
Ivani Amaro dos Santos
Coordenação de Mulheres
Maria Socorro dos Santos
Coordenação de Juventude
Luciana Cristina Bevilacqua
Coordenação de Raça e Etnia
Alda Padilha
Coordenação de Pessoas com Deficiência (PCD)
Suplentes Direção Executiva
Alexon Alves França da Silva, Daniele Paula
dos Santos, Edilcemari da Cruz Thimotheo,
Gisele da Silva Aguiar, Icléa Aparecida Alves
Mateus, Ivanira Ramalho, Karla Garcia de
Almeida, Leklery Francis F. S. Albuquerque,
Lia Mara Bevilacqua, Luzia Conrado dos
Santos, Rita de Cascia Gomes da Silva, Rita
de Cassia Ferreira Bueno, Silvana Barioni,
Simone de Souza Martins e Tania Regina
Pascoal Aoyama
Conselho Fiscal
Jonathan Faria Ramos, Josiane Terezinha dos
Santos, Kathia Cristina Shinohara, Luciana
Varella de Oliveira e Rosângela Maria
Pimentel

11
12
19
20
27

Coletivo da
Saúde e ACEs

Coletivo dos Auxiliares
de Serviços Escolares e
Agentes Administrativos

Horário: 18h30
Local: SISMUC (Rua
Nunes Machado, 1577)

Horário: 18h30
Local: SISMUC (Rua
Nunes Machado, 1577)

Coletivo dos Fiscais
e Polivalentes

Horário: 18h30
Local: SISMUC (Rua
Nunes Machado, 1577)

Coletivo dos Professores
de Educação Infantil e
Assistente Pedagógico

Horário: 18h30
Local: SISMUC (Rua
Nunes Machado, 1577)

Coletivo da FAS,
FCC e SMELJ

Horário: 18h30
Local: SISMUC (Rua
Nunes Machado, 1577)
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Ampliação do pacotaço
é protocolada por Greca
Projetos afetam carreira,
organização sindical
e aumentam a
terceirização

C

omo se já não bastasse o pacotaço imposto por Greca em 2017, o desprefeito não cansa de atacar os servidores e
colocar a culpa dos problemas do município nas costas dos trabalhadores! Com o discurso de fazer tudo pelo “bem da população”,
Greca ignora as péssimas condições de trabalho, os baixos salários e a falta de estrutura no
funcionalismo público.
Para o desprefeito, a solução para os seus
problemas é uma só: alegrar cada vez mais os
empresários e a iniciativa privada, sucateando o
serviço público. Dando continuidade aos ataques,
Greca enviou para a Câmara três Projetos de Lei
(PL) que mais uma vez tentam economizar dinheiro
às custas dos trabalhadores, entenda:

A organização dos trabalhadores é um calo no sapato de Greca
Não é de hoje que a administração vem atacando a organização dos
trabalhadores. O PL proposto por Greca quer reduzir o número de liberações sindicais com a desculpa de que a atuação sindical não deve
prejudicar o funcionamento eficiente da administração. Ou seja, Greca
quer acabar com qualquer barreira que possa interromper seu projeto
de sucateamento do serviço público.
Hoje, o SISMUC é composto por 16 liberações sindicais que percorrem os mais de 800 locais de trabalho, além de realizar o atendimento
dos aposentados. O projeto quer reduzir esse número para apenas
seis dirigentes sindicais liberados.
Greca e Bolsonaro andam de mãos dadas
quando o assunto se trata de acabar com os
direitos dos trabalhadores! A Medida Provisória (MP) 873/19 conseguiu suspender
a arrecadação de diversos
sindicatos por meses, em
uma tentativa de enfraquecer os trabalhadores
na luta contra a Reforma
da Previdência.
Agora, Greca quer reduzir as liberações sindicais
para menos da metade,
visando perseguir e

enfraquecer aqueles que contribuem e constroem
instrumentos de luta e organização dos trabalhadores. Não podemos aceitar que essa medida nos enfraqueça, somente unidos, é que vamos conseguir
barrar esses ataques!

Sem valorização, Greca quer
congelar os Planos de Carreira até 2021
O estudo prometido sobre a reestruturação dos Planos
de Carreira não passou de uma cortina de fumaça
armada pela gestão. A proposta do desgoverno vai além
e quer manter as carreiras dos servidores congeladas por
mais dois anos, até 2021. Isso significa um período de quase
cinco anos sem carreira!
Toda a proposta é permeada pela necessidade de economizar às custas dos servidores colocando como desculpa a Reforma Tributária, limitando crescimentos e avanços ao orçamento do município e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
O que Greca não
conta é que a receita do município dobrou, e a tendência de crescimento
segue acontecendo. Além disso, a
gestão está muito
abaixo do limite
prudencial para o
pagamento dos servidores públicos. O que
falta é vontade política de
melhorar às condições
de vida e de trabalho do
funcionalismo.

Para ter crescimentos na carreira, Greca
quer implantar os seguintes critérios:
Avaliação por Desempenho
100% de assiduidade (sem faltas)
Indica que haverá limitação de vagas para os avanços,
algo que já havia sido superado pela lei 14.544/2014
Nenhum avanço para quem está em estágio
probatório (diferente do que estabelece a lei
14.544/2014, que concede ganhos logo após o
término do probatório)
Exclui os servidores em abono permanência
Exclui os servidores em liberação sindical
Para o funcionalismo os Planos de Carreira foram
construídos com muita luta, em algumas categorias
a luta ainda continua. Não podemos deixar que o
desgoverno Greca tire de nós a garantia de valorização
de nosso trabalho!

Para sucatear
ainda mais o serviço
público, Greca terceiriza
Por último, Greca dá continuidade ao seu
plano de terceirização do serviço público. A PL
apresentada pelo Prefeito extingue 31 cargos
da Administração Direta, Fundação Cultural
de Curitiba (FCC), Fundação da Ação Social
(FAS), do Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP) e do Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).
Com o discurso de que os cargos a serem
excluídos são obsoletos hoje em dia, Greca mais
uma vez não abre diálogo! Os representantes
dos trabalhadores, assim como os servidores,
não foram consultados em nenhum momento
sobre a extinção de cargos e sobre como isso
muda a dinâmica de trabalho nestes locais.
A pergunta que fica é: quem são os trabalhadores que vão assumir as tarefas
dos cargos que a Prefeitura quer extinguir? Afinal de contas, o trabalho não

acaba! Será que Greca quer continuar intensificando a sobrecarga de trabalho dos atuais
servidores? Ou será que o desprefeito já tem
um plano de contratação através de terceirização para essas mesmas funções?
Os contratos precários geridos por empresas terceirizadas não resolvem o problema,
afinal, a alta rotatividade de trabalhadores faz
com que estes não consigam se especializar
ou criar vínculo nos locais de trabalho, o que
sobrecarrega mais ainda os servidores. Além
disso, a falta de estabilidade faz com que os
trabalhadores terceirizados se submetam a
condições cada vez mais precárias de trabalho.
O funcionalismo tem um papel central na
qualidade dos serviços oferecidos à população. Devemos lutar por mais contratações
através de concursos públicos, contra a sobrecarga de trabalho!
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Negociação da data-base

foi uma farsa!
A

data-base, transferida por Greca
para o dia 31 de outubro, passou e o
que os servidores ganharam? NADA.
O prefeito anunciou em rede social
um reajuste de 3,5%, que não cobre as perdas acumuladas de 10% na gestão, e, muito
menos, cobre a redução que os servidores vão
ter com o não pagamento em pecúnia do auxílio-transporte.
Essas perdas vão se somar à perda histórica de quase 10% que os servidores têm
de 1999 a fevereiro de 2016 e que nunca é
contabilizada pela gestão. E ainda, esse desgoverno teve a audácia de pedir, em mesa de
negociação, que os servidores abrissem mão
das suas reivindicações!
Na hora de enviar o projeto de lei para a
Câmara de Vereadores, vieram mais ataques
com a ampliação das maldades do Pacotaço!
Agora, Greca vai às redes sociais fazer um
discurso mentiroso de preocupação com o
município de Curitiba. Mas, a verdade é que
a Prefeitura está abaixo do limite prudencial
para gastos com pessoal e falta vontade política para valorização dos servidores e dos
serviços públicos.
Dia do servidor público foi dia de luta
A insatisfação com a gestão Greca foi manifestada no dia 28 de outubro, dia do Servidor
Público. Foram várias paralisações de 30 minutos nos locais de trabalho e panfletagem
com a comunidade.
Agora, é hora de intensificar a mobilização
e manter o diálogo para a população. Precisamos de todo apoio para barrar esses ataques!

“Deformas”
de Bolsonaro
Mudanças com a Reforma da Previdência e a Reforma
Administrativa prejudicam toda a classe trabalhadora

A

Reforma da Previdência era uma das
prioridades do governo Bolsonaro. E
com base na política do “toma lá, dá
cá”, o governo conseguiu impor mudanças
que tornam a aposentadoria um sonho quase inalcançável para a maioria dos trabalhadores.
A reforma fixa a idade mínima de 65
anos para homens e 62 anos para mulheres e estabelece regras de transição para
quem está no mercado de trabalho. Além

disso, o valor da aposentadoria será calculado a partir da média de todos os salários,
em vez de permitir a exclusão das menores
contribuições.
Mesmo com toda a classe trabalhadora sendo prejudicada, a sede de atacar direitos dos trabalhadores não foi saciada e
mais ataques estão por vir. Um dos próximos ataques é a PEC 133/2019, a PEC paralela, que inclui estados e municípios na
reforma e deve ser votada já em novembro.

Servidor público na mira dos ataques
Depois de acabar com a aposentadoria dos trabalhadores, o próximo
alvo é a carreira dos servidores. Deve chegar ao Congresso ainda este
ano a “Reforma Administrativa”, que na verdade é a destruição de
carreiras do funcionalismo e precarização do serviço público.
Essa reforma prevê a mudança na forma de contratação para
os servidores, acabando com a estabilidade. Assim, governos poderiam trocar as equipes a cada gestão, de acordo com a sua vontade, impossibilitando a continuidade na prestação de serviços
públicos de qualidade.
Com essa reforma, os planos de carreira dos servidores também
seriam alterados para tornar mais difícil e demorado alcançar o topo
da sua carreira. Essa mudança, somada à redução de salários iniciais,
vai precarizar ainda mais as condições de trabalho.
Há ainda em vista a implementação da lei de avaliação do servidor, querendo impor uma avaliação meritocrática, que não leva
em conta fatores como a sobrecarga e o adoecimento no trabalho.
Até o momento, o discurso é de que as mudanças na estabilidade e no salário não devem afetar os servidores que já estão em
exercício e que não valeriam para estados e municípios. Mas, temos
visto na prática que não é possível confiar na palavra do governo
Bolsonaro. Por meio de manobras eles estão trabalhando para colocar estados e municípios na Reforma da Previdência, por isso, é muito provável que os ataques dessa outra reforma também cheguem
até o funcionalismo estadual e municipal.

