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Perfil
Na luta se educa e se
aprende. Pág. 7

Enfim, escalas

Na saúde, as escalas de trabalho mobilizam a categoria, principalmente após
a Prefeitura ter imposto o formato sem consultar os trabalhadores. Pág. 5
Phil Batiuk

No meio
do nada
Fiscais da Prefeitura
protestam contra condições
insalubres em aterro
sanitário administrado por
grandes empresas do lixo.
Pág. 9
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Xô Urucubaca!
Baile do Servidor Público
ocorre em novembro
prometendo espantar o
“mau olhado” sobre os
trabalhadores. Pág. 7

Enfim, 1%?
O prefeito Gustavo Fruet
diz que se comprometeu
com 1% do Orçamento para
a Cultura. Será mesmo?
Confira a opinião de Thiago
Moreira. Pág. 10
Phil Batiuk

Phil Batiuk

Na pressão
Professores de educação infantil vão intensificar a
pressão contra gestão com uma audiência pública e
a divulgação de um Jornal Curitiba de Verdade. Outro
cmei foi alvo de assalto. Pág. 10
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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br

ORGANIZAÇÃO

editorial

O Sismuc é plural e forte

A

tentativa de dividir o sindicalismo municipal neste
momento é jogar o jogo da gestão. O Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) é
um patrimônio dos servidores municipais, das trabalhadoras
e trabalhadores de Curitiba.
Surgido no final dos anos 1980, o sindicato é fruto das
lutas contra a ditadura militar, por mais democracia e pelo
direito dos servidores se organizarem.
A característica de ser um sindicato que soma diferentes
segmentos do funcionalismo municipal não deve ser vista
como uma fraqueza. Ao contrário, esta é a grande força e o
diferencial do Sismuc!
Com essa conformação, temos mais força, impacto e capacidade de mais conquistas.
Quando necessário, o Sismuc articula-se ao lado de guardas municipais, professores, funcionários do fisco de Curitiba, que conformam outros sindicatos municipais.
Mas uma coisa é certa: neste momento, gerar divisão e

isolamento de profissionais e categorias em sindicatos específicos seria um grande erro.
Este momento é de difícil situação política e econômica no Brasil, o que abre espaço para todo tipo de proposta
oportunista, como é o caso da fragmentação de sindicatos,
promessas de ganhos econômicos sem lutas etc. Mas são cantos de sereia. Afinal, nenhuma categoria conseguirá sozinha
ganhos neste momento adverso.
Dividir para enfraquecer é justamente o que o Estado e a
gestão desejam.
Nós, da atual direção do Sismuc, seguimos afirmando a
necessidade de participação da base, por meio da organização em coletivos, assembleias gerais e delegados sindicais.
E sabemos que o único caminho são as lutas, formação, comunicação de qualidade e, principalmente, o fortalecimento cada vez maior dos trabalhadores, o que só
acontece com a unidade dos trabalhadores, e não com a
sua divisão.
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Do chão ao teto

Sismuc oferece um painel dos problemas de Curitiba: dos
serviços públicos, passando pela coleta do lixo e habitação.

Especial Curitiba de Verdade
aborda tema da moradia

A

por Pedro Carrano

edição do jornal Curitiba de Verdade, produzido pela Imprensa do Sismuc, aborda um grande problema na
vida dos trabalhadores curitibanos: a moradia. A falta de moradia digna afeta mais de
sessenta mil famílias só na capital.
O alto preço do aluguel e energia elétrica empurra milhares de pessoas para áreas
de ocupação. Noutra ponta do problema,
existem bairros onde há quarenta anos trabalhadores e servidores não sabem o que é
ter a escritura da casa.

Com isso, o jornal Curitiba de Verdade
cumpre o papel de falar de problemas que
são comuns a muitos servidores e trabalhadores, caso da falta de Habitação de qualidade, Saúde, Educação e Educação Infantil,
Assistência Social, Lazer nos parques públicos, Segurança Pública. Infelizmente, esses
assuntos são abordados pela mídia e candidaturas só no período das eleições.
Confira!

Os exemplares podem ser acessados
no Sismuc e na página do sindicato.

Jonathan Faria Ramos
Coordenação de Estruturas
Juliana de Fatima Mildemberg de Lara
Coordenação de Juventude
Juliano Rodrigo Marques Soares
Coordenação de Formação
e Estudos Socioeconômico
Liliane Rute Coutinho
Coordenação de Políticas Sindicais
Maria Aparecida Martins Santos
Coordenação de Mulheres
Natel Cardoso dos Santos
Coordenação de Aposentados
Ronaldo Madeira
Coordenação de LGBT
Rosimeire Aparecida Barbieri
Coordenação de Finanças
Silvana Claudia do Rego
Coordenação Movimentos Sociais
Soraya Cristina Zgoda
Coordenação de Comunicação e Informática
Conselho Fiscal
Augusto Luis da Silva
Dilmara Vaz dos Santos
Geni Fatima da Silva
Maria Dolores Alves Menegaço
Paula Fernanda Fagundes de Lima
Suplência do Conselho Fiscal
João Sales da Silva
Jutz Antonio de Oliveira

ORGANIZAÇÃO
Saúde Pública

Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp

Em Brasília, coordenadora do Sismuc Irene Rodrigues
falou sobre ameaças ao financiamento da saúde pública.

Sismuc defende o SUS
em plenária da Confetam

Propostas
de ação

O

por Confetam

s problemas e os desafios da
Saúde Pública ganharam na 7ª
Plenária Nacional da Confetam/
CUT. Irene Rodrigues, secretária de Saúde do Trabalhador da entidade, conduziu o debate sobre o papel dos servidores
municipais na defesa do Sistema Único
de Saúde (SUS) e reforçou a necessidade
de mobilizar a base para defender um
modelo 100% público para o SUS.
A sindicalista explicou que a seguridade social brasileira é dividida em três
itens: o SUS, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a Previdência Social.
Juntas, as três devem desenvolver medidas para alcançar uma sociedade livre,
erradicar a pobreza e a marginalização,
reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos/as. O SUS é responsável por garantir o acesso integral à saúde,
desde o atendimento ambulatorial até
cirurgias complexas. Todavia, conforme
lembra Irene, o funcionamento do SUS e
a melhoria do atendimento dependem de
investimento financeiro e institucional. E
ambos os fatores estão ameaçados pela
conjuntura atual.
“A PEC 451/2014, defendida pelo
deputado Eduardo Cunha, quer obrigar
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José Junior

Após a discussão, Irene propôs
alguns encaminhamentos com
contribuição dos delegados/as. As
propostas foram aprovadas como
resoluções da Plenária. São elas:

» Defesa da Petrobras e imediata
implementação de 25% dos
royalties do pré-sal para a saúde
pública;

» Continuidade das ações de
controle social da saúde;

» Intervenção qualificada e

organizada na 15ª Conferência
Nacional da Saúde;

» Participação na marcha nacional
em defesa do SUS (03/12/2015,
em Brasília-DF);

» Defesa da imediata implantação
da lei do piso dos ACSs e ACEs na
sua integralidade.

Coordenadora do Sismuc Irene Rodrigues reclama de cortes no SUS

todas as empresas a pagar planos de
saúde aos seus funcionários. É garantir
lucro para os planos enquanto a saúde
pública fica precarizada”, afirmou Irene, alertando também para o risco de
abertura de capital estrangeiro no setor
e dos cortes no orçamento federal. Para
ela, “um SUS 100% público deve ser es-

tatal, universal e gratuito. Não gratuito por ser de graça, mas porque já está
pago pelos nossos impostos. Saúde não
é mercadoria para ser vendida”.
Diante do cenário exposto, Irene
elencou a atuação da Confetam/CUT em
defesa do SUS, que inclui a participação
das federações em conselhos, a presença

Descaso

na Mesa de Negociação Permanente do
SUS e nos Comitês Nacionais de Saúde
do Trabalhador e de Desprecarização
do SUS. “Mas precisamos fazer mais. A
Confetam é a única entidade que pode
estar em cada canto deste país onde
exista uma ação do SUS. Vamos lutar
por um SUS melhor!”, convocou.

Categoria também cobra retomada de negociação
específica e solução para horas extras.

Equipamentos de segurança
dos fiscais estão desatualizados

E

por Manoel Ramires

xigência sem contrapartida. Esta tem sido
a tônica da Prefeitura de Curitiba com relação aos fiscais. Diversos problemas foram
apontados durante o coletivo mensal da categoria. Entre eles a demora na reposição de equipamentos de segurança, tornando alguns materiais
obsoletos. Os fiscais ainda reclamam que a gestão
cortou as horas extras e alterou o descanso semanal remunerado, apesar do aumento da demanda

de trabalho. O Sismuc vai marcar reunião com a
administração para tratar dos assuntos.
No coletivo, os trabalhadores destacaram a
necessidade de retomada das negociações. Segundo o coordenador Juliano Soares, em ofício
o sindicato questiona o demora na reposição
dos equipamentos de Proteção Individual (EPI):
“Um dos assuntos que não podem ser postergado pela gestão além de outros, é a reposição e
oferta de EPIs, que segundo os servidores não

tem ocorrido a oferta dos mesmos quando solicitado”, registra.
Outro ponto que preocupa os fiscais é a organização do trabalho após os cortes da gestão nas
horas extras e DSR. “Como ficar a organização
do trabalho feita em horários para além da jornada de trabalho dos fiscais porque a demanda
de serviço exigia tal esforço?”, questiona. Para os
trabalhadores, os cortes ocorrem, mas o volume
de trabalho só aumenta.

Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc

4

MOBILIZAÇÃO

Deseduca

Falta de profissionais nos Cmeis representa
perigo à segurança das crianças, além de
descumprimento da legislação.

Professores Infantis
denunciam descaso
da gestão Gustavo Fruet
Phil Batiuk

No aguardo
Grupo técnico de RH é criticado
sobre o descritivo de função da
Fundação Cultural de Curitiba.

Servidores da FCC
querem retorno sobre
descritivo de função

O

por Pedro Carrano

grupo técnico da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) alega pouco tempo para entregar os estudos. Já o estudo da Comissão dos servidores da Fundação Cultural de Curitiba foi entregue em apresentação no
teatro do Paiol no mês de agosto. “Falta esforço da PMC na
verdade”, afirma Casturina Berquó, da coordenação do Sismuc.

O sindicato deve seguir cobrando
urgência da Fundação Cultural.
Dentro da questão do retorno por parte do grupo técnico,
a proposta dos servidores é de que os cargos de promotor cultural, agente cultural e auxiliar cultural tornem-se apenas de
promotor cultural. “Tudo seria agrupado no cargo de promotor cultural. Uma vez que atualmente os salários são diferenciados, mas as funções são praticamente as mesmas. A parte
especial, que não tem a formação, não se enquadraria nessa
proposta”, afirma Casturina.

N

por Phil Batiuk

os Centros Municipais de Educação Infantil
existe um déficit de 1.487 trabalhadores,
de acordo com estudo realizado ao longo
do ano pelo Sismuc. O levantamento tem como
referência a Lei Federal 11.738/2008, que prevê a
realização da hora-atividade em 33% da jornada
de trabalho de professores no Brasil.
Mas a Prefeitura de Curitiba sequer dá conta de
atender a própria lei municipal 12.348/2007, que
estipula o cumprimento de 20% da carga horária
para esse fim. Um fim que aumenta a qualidade
do serviço público e o atendimento às crianças.
Mas que exige um quadro completo de profissionais para fechar as escalas.
Consciente do problema, a administração municipal chegou a realizar um concurso público no
ano passado. “Mas até hoje não efetivaram a grande maioria dos aprovados. E colocá-los para traba-

lhar já desafogaria as escalas”, exemplifica Juliana
Mildemberg, coordenadora do Sismuc.
Entretanto, para cumprir os 33% de hora-atividade, ainda seria necessário realizar mais um
concurso público, mesmo após a efetivação dos
aprovados, conforme apontam os números apresentados pelo estudo.

Mobilização

É por isso que a Assembleia definiu pela convocação de pais e de toda a sociedade. “A ideia é informar para mobilizar. Sozinhos contra a máquina da
Prefeitura somos poucos, mas com apoio podemos
pressionar para que o quadro de profissionais nos
Cmeis seja reposto”, explica Juliana.
As principais pautas reivindicadas são novas contratações (e a convocação de servidores já concursados), o cumprimento da hora atividade de 33% e o
fim do assédio moral nos locais de trabalho.

Não podemos deixar que a administração municipal
coloque os servidores uns contra os outros,
como quando orienta as chefias a desestimular
a hora-atividade e a organização por local de trabalho”

Juliana Mildemberg, coordenadora do Sismuc

MOBILIZAÇÃO
Nenhum direito a menos

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?
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Assembleia da categoria aprova alterações em Portaria sobre
jornada e escalas de trabalho em equipamentos 24 horas.

Enfim, escalas na saúde
Phil Batiuk

O

por Phil Batiuk e Manoel Ramires

s impasses que envolviam a rotina de trabalho dos servidores
da saúde chegaram ao fim. Em
assembleia, a categoria aprovou as alterações à Portaria Conjunta nº 1, que
estabelece a jornada de trabalho em
regime linear e as escalas de servidores lotados em equipamentos que ficam
abertos 24 horas por dia. Por outro
lado, a Secretaria de Saúde ainda deve
a transição de cargos do ASB e técnico
de enfermagem. A demora será lembrada no dia 28 de outubro, em uma “descomemoração”.
A minuta discutida entre sindicato
e gestão contou com a colaboração dos
servidores municipais, que tiveram uma
semana para opinar sobre o tema. Após
isso, o texto final ainda contou com a
aprovação dos trabalhadores que par-

ticiparam da assembleia. Com isso, o
Sismuc evitou que o modelo de jornada
fosse imposto pela Secretaria de Saúde.
“Nós elegemos comissão em assembleia para construir uma proposta.
Mas, um ano depois e sem ter chamado
conversa a respeito, a Prefeitura aparece com a minuta pronta em mesa de
negociação”, criticou Irene Rodrigues,
coordenadora geral do Sismuc, remetendo à mesa do dia 24/09.
Além disso o sindicato deu prazo de
45 dias para que a gestão regularizar
as horas trabalhadas em feriados. A administração quer que esses dias sejam
considerados normais. Já os trabalhadores querem ser ressarcidos como descanso semanal remunerado.
Na assembleia também foi aprovada
a realização de um ato em “descomemoração” à demora na transição de ASBs
e técnicos de enfermagem (Lei 14.507).

Principais mudanças

Ao derrubar o Art. 4º, o sindicato desarmou uma armadilha. O artigo estabelecia
que “os servidores poderão ser convocados para realizar horas extras”, desde
que cumprindo o Decreto 141 de 2011 e
o disposto na Portaria 1685 de 2015. “Ou
seja, com isso, a gestão criaria um Banco
de Horas para o segmento, que passaria
a trabalhar sem necessariamente receber
no mês corrente”, explica Irene.
Com relação ao Art. 11, que versa
sobre as trocas de plantão, o Sismuc garantiu a possibilidade de duas por mês.
A gestão só queria uma troca mensal.
Também garantiu que a implementação das medidas leve até 90 dias e não
apenas 60, conforme previa o Art. 14.
O sindicato ainda garantiu a alimentação para todos trabalhadores das
UPAs. Anteriormente, havia um teto que
garantia auxílio alimentação em pecú-

nia. O Sismuc reivindicou isonomia de
tratamento e agora todos terão a possibilidade almoçar e jantar.
Já para os agentes administrativos e
trabalhadores da jornada de 40 horas
será mantida a jornada regular da Prefeitura de Curitiba.

MARMELADA

28 de novembro
Descomemoração
a demora na
transição de cargos
do ASB e técnico
de enfermagem.
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DIREITO

Fale com funcionários e diretores
do Sismuc. Ligue para 3322-2475

Formação

IV módulo do curso de formação contou
sobre o patrimonialismo e a luta sindical.

Conhecer para avançar

O

por Manoel Ramires

sexto módulo do curso de formação de base teve como tema
a História do Movimento Sindical no Setor Público e a história do Sismuc. O módulo contou coma presença
da secretária de formação da CUT – Paraná, Aparecida Reis Barbosa.
O debate teve início com a origem
do serviço público no país com vinda
da corte portuguesa para cá em 1808
e com o início da administração pública no Brasil. Data-se dessa época,
portanto, a origem do patrimonialismo
nacional, quando não ficava clara a separação entre o que são público e o que
é privado. Essa prática inicia no Brasil
Colônia e perdura até atualmente.

O serviço público no Brasil

Pela distância entre os trabalhadores do
serviço público e a sociedade, as relações
de trabalho serão marcadas pela unilateralidade, uma vez que é o Estado é quem
define as relações e condições de trabalho.

Concurso Público

O módulo abordou que o concurso público como obrigatório e universal aconteceu apenas na Constituição de 1988.

Antes disso, entre 1808 a 1988, o cargo público foi instrumento político que
sustentou vários arranjos e sempre atendendo os interesses das elites políticas
e econômicas brasileiras. “As melhores
funções do Estado eram indicações de
padrinhos políticos”, explica o formador
Cesar Schütz.

História do
Movimento Sindical

Foi analisada também a história do
movimento sindical no setor público,
começando no primeiro período, compreendido entre 1930 e 1978, em que
predominavam as associações de caráter assistencial, não se podendo falar de
um sindicalismo no Estado.
A História do novo sindicalismo do
setor público começa, de fato, a partir
1978 através dos movimentos grevistas.
O resultado dessas lutas é a conquista
do direito ao sindicato, da estabilidade,
do Regime Jurídico Único e concurso
público na Constituição de 1988.
Contudo, o sindicalismo ainda tem
desafios históricos a superar. “É um
grande desafio a regulamentação da
Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata
do direito de negociação coletiva e direito de greve, que sempre foi bandeira

Direito

de luta da CUT”, descreve Juliano Soares, coordenador do Sismuc.

Sismuc

Para contar a história do sindicato, foi
convidada a ex-presidente do Sismuc,
Marcela Alves Bomfim, que relatou
desde a origem do Sismuc, por meio

da Asmuc (Associação dos Servidores
Municipais de Curitiba), passando pelos diversos enfrentamentos e greves do
sindicato sempre em defesa do servidor
e da servidora. Cabe ressaltar que a força do Sismuc, está na sua pluralidade
de categorias e na capacidade de luta e
resistência.

Congresso de direito sindical reafirma
greve como direito constitucional.
Vida arte e direito notícias

A greve
também
está na pauta

O

por Pedro Carrano

Sismuc esteve presente no III Congresso Nacional de Direito Sindical, realizado em Belo Horizonte
(MG), em setembro, quando participaram integrantes da direção do sindicato
ao lado de Ludimar Rafanhim, da assessoria jurídica do Sismuc.
Os temas em pauta na relação entre
o direito e o movimento sindical foram
diversificados: direito de greve, negociações coletivas, práticas antissindicais, assédio moral, terceirização.
Em um dos painéis, Rafanhim falou

Rafanhim aponta a retomada do direito de greve no serviço público

sobre a judicialização de greves como
elemento de restrição. Entre os desafios
para recuperar o Direito de Greve, sobretudo no serviço público, onde ele é ainda

mais restrito, o advogado aponta:
“Dar efetividade à greve dos servidores públicos em um momento que o
processo de judicialização das greves

tem restringido o direito conquistado
como fundamental na Constituição Federal de 1988”, descreveu Rafanhim,
em exposição.

COTIDIANO
Por dignidade

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br

O objetivo foi apontar as políticas públicas
para este segmento tão importante.

Sismuc participa de
Conferência sobre direitos
dos idosos de Curitiba
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Perfil do servidor

Miquelina Vera
Rodrigues Filip:
uma aprendiz
Pedro Carrano

Pedro Carrano

Miquelina dedica-se à ação social e trabalho nos bairros

Coletivo dos aposentados leva pautas para Conferência dos Idosos

P

por Pedro Carrano

romovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMDPI) e pela Fundação de Ação
Social (FAS), a 3ª Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa contou com a participação do Sismuc, para apontar as políticas públicas
para este segmento tão importante – e tão ignorado – em nossa sociedade.
Com o tema “O protagonismo e o empodera-

mento da pessoa idosa: por um Brasil de todas as
idades”, o espaço foi uma oportunidade para os representantes do Coletivo de Aposentados do Sismuc
levarem as discussões mais urgentes dos servidores.
“Nossa participação foi boa. Levamos os problemas, por exemplo, que vemos no Hospital do
Idoso, que na verdade tem sido uma fachada.
Achamos que esse hospital está vazio. O Idoso não
é prioridade”, critica Nathel Cardoso dos Santos,
um dos representantes do Coletivo.

por Pedro Carrano

Quem sabe, ensina.
Quem não sabe, aprende”

E

ste é o lema de vida de Miquelina Vera Rodrigues
Filip, 64 anos, mãe de dois filhos. Aposentada há
um ano pela Prefeitura de Curitiba, Miquelina
trabalhou em escola especial nos últimos três anos, no
chamado apoio escolar, na condição de auxiliar administrativa.
Antes de ingressar no quadro da Prefeitura, esta
mulher trabalhou durante doze anos em funções como
camareira, auxiliar de enfermagem e garçonete. E ainda foi das que esteve presente na criação do Sismuc.
“Sou sindicalizada desde 1987”, recorda.
Miquelina narra que teve importantes vitórias ao
lado dos servidores. Entre as quais, elenca o crescimento vertical e horizontal. Também as lutas para não ter
dias de greve descontados em folha estão na memória
de Miquelina. Esse espírito de luta foi levado também
para sua vida pessoal e para a ação no bairro onde
vive, o Umbará.
Miquelina brigou para que houvesse Cebeja no seu
bairro, onde ela mesma completou o segundo grau.
Hoje, os principais passatempos da ex-servidora são o
bingo na comunidade e a ação social. Voluntária, ensino a crochê e tricô por lá.
“Muitos acham que sou assistente social da vila, já
fizemos até protesto dentro de ônibus para conseguir
a creche, protestos que não fizeram mal a ninguém”,
ressalta.
“Quando acho um trabalho novo, diferente, acabo
esquecendo um pouco os tempos de trabalho de escola”,
afirma. Mas a verdade é que o hábito de lutar não se
esquece jamais.

Servidor sindicalizado tem
apoio da assessoria jurídica
para questões trabalhistas. Basta
ligar para agendar atendimento.
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Contra o descaso

mobilização
FAS quer voz

Gestão apresenta apenas números referentes a
profissionais que regressam da reabilitação.

Proposta da PMC
não supre demanda de
contratações em cmeis

A

por Pedro Carrano

Assembleia da FAS afirma direito a
remanejamento com critérios justos, com
respeito ao direito de escolha do servidor.

Servidores querem
reformular critérios
de remanejamento

reunião entre a Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) e os
professores da Educação Infantil sobre o dimensionamento
nos cmeis, não chega a uma proposta capaz de suprir a grande demanda por profissionais para atendimento.
De acordo com a direção do Sismuc, a PMC não apresentou
nenhum dado de contratação além dos profissionais que regressam
da reabilitação.
Em debate, a proposta do Sismuc de dimensionamento, com a
exigência de contratação de 1400 trabalhadores para dar conta da
enorme demanda de atendimento nos cmeis. Deste número, é urgente a contratação de 500 servidores de forma imediata.
“No final da greve de 2014, a gestão comprometeu-se em contratar
1064 professores da educação infantil, o necessário para dar condições à hora-atividade de 33%. Mas não foi cumprido este acordo”,
afirma Juliana Mildemberg, coordenadora do Sismuc.
Com isso, segue parada a fila de espera dos trabalhadores aguardando
o chamado do concurso. Em que pese o reconhecimento por parte da
gestão sobre o problema, afirmando que o 33% de hora-atividade seria
alcançado de forma “gradativa”, a avaliação do Sismuc é de que não
houve proposta para suprir a falta de quadro profissional.

Não dá conta

A tabela apresentada pela PMC ao Sismuc é insuficiente no que se refere à oferta de novos profissionais. O único número apresentado pela
gestão refere-se aos profissionais em retorno da reabilitação.
Cerca de 200 pessoas estão em reabilitação e laudo restritivo, em
processo de regresso para dentro das unidades. Porém, muitos apresentam lesões físicas permanentes, podendo ser afastados futuramente.

Ações práticas

Caso este quadro não mude, o sindicato deve acionar o Ministério
Público do Paraná, alertando o órgão para o risco à segurança a que
as crianças estão expostas.
Ao lado disso, o Sismuc vai orientar professores a seguir procedimentos padrões de atendimento, nos quais, por exemplo, o servidor
não receba e entregue duas turmas.
A entidade sindical também preparou a “Carta à População”, explicando o chamado “descaso” da gestão Fruet em relação aos cmeis.
É fundamental que os representantes passem na sede do sindicato
para pegar o material.

Pedro Carrano

Funcionárias da FAS em busca de participação no remanejamento

O

por Pedro Carrano

remanejamento dos servidores da Fundação de Ação Social (FAS) foi a pauta
principal da assembleia do dia 9 de
setembro, na qual os servidores municipais
exigiram a mudança nos critérios definidos
pela gestão.
Esta decisão aconteceu a partir do estudo
do documento oficial “Os critérios para remanejamento no âmbito da FAS”. Nele, a primeira
constatação é que o trabalhador tem o direito a
um edital de concurso que garanta uma alocação de trabalhadores mais ampla do que aquela
prevista nos critérios da Prefeitura.
“O remanejamento não pode ser condicionado à chefia, não precisa de justificativa e não
precisa ser por permuta”. Esta foi uma das sínteses a que chegou a assembleia.

Direito do servidor

O princípio para o remanejamento é o de que a
mudança de local de trabalho é um direito do
trabalhador da FAS, de acordo com avaliação
da assembleia.
Os servidores debateram ainda outros assun-

tos presentes no documento, como é o caso de
qualificação e localização do local de trabalho
para o remanejamento.
“Se houver um local de trabalho disponível,
com uma vaga perto de casa e não há ninguém
disponível, por que então eu não posso ir?”,
exemplifica servidora presente à reunião.

A proposta dos servidores

Com isso, a proposta aprovada em assembleia é
de montagem de uma comissão paritária entre
gestão e sindicato para reformulação da proposta oficial da FAS.
A comissão eleita conta com os diferentes
profissionais da política de assistência social do
município. São eles: uma psicóloga, uma assistente social, uma funcionária do administrativo
e um educador social da atenção básica, e outro
da educação especial.
“Fica evidente que os critérios devem ser nítidos. Que a necessidade de remanejamento não
pode estar atrelada ao controle das chefias. Da
forma como os critérios estão feitos, propiciam
o assédio moral. Esta luta é comum a todos os
servidores”, define a coordenadora-geral do Sismuc, Irene Rodrigues.

Fica evidente que os critérios devem ser nítidos. Que
a necessidade de remanejamento não pode estar
atrelada ao controle das chefias. Da forma como os
critérios estão feitos, propiciam o assédio moral. Esta
luta é comum a todos os servidores”

Irene Rodrigues, coordenadora-geral do Sismuc

DENÚNCIA

Confira a imagem da semana e a
galeria de fotos do novo site do
Sismuc: sismuc.org.br/galeria-fotos

A fonte dos recursos

O abandono no meio do nada

Royalties do petróleo devem financiar as áreas de Saúde,
Segurança Pública e Educação municipal.

Sismuc defende manutenção
dos recursos do pré-sal
para as áreas sociais
por Pedro Carrano, com informações
de Brasil de Fato Paraná e Terra Sem Males

A

defesa da Petrobrás e a manutenção dos
investimentos da empresa estatal em Educação, Saúde e Segurança Pública é urgente para os servidores municipais de Curitiba. Por
conta disso, o Sismuc participou do lançamento
da frente parlamentar em defesa da Petrobrás e
também do seminário “Desenvolvimento e Soberania”, no dia 2 de outubro.
O lançamento da frente, em audiência pública,
mostrou que é preciso apurar as possíveis irregularidades na empresa, mas sem paralisar a produção e os investimentos sociais. A iniciativa partiu
da vereadora Professora Josete (PT) e se alinha
às demais frentes lançadas em âmbito nacional,
estadual e municipal pelo Brasil.
Os recursos vindos da exploração do petróleo
na camada do pré-sal possibilitam investimentos
sociais, uma vez que a exploração é controlada com exclusividade pela Petrobrás. A Lei dos
Royalties, aprovada em 2013, garante que 75%
dos royalties do petróleo sejam destinados para a
Educação e 25% para a Saúde.

Pré-sal com a Petrobrás =
Saúde, Segurança e Educação

Porém, com o Projeto de Lei do Senado (PLS) 131,
de 2015, do senador José Serra (PSDB-SP) existe
o risco de a camada pré-sal ser explorada por empresas estrangeiras. “Hoje temos o Plano Nacional
e Municipal de Educação, que inclui financiamen-

to do governo federal. Parte do planejamento de
investimento na educação municipal conta com
os recursos do pré-sal, que não podem diminuir,
pois isso inviabiliza o alcance das metas”, reflete
Juliano Soares, coordenador do Sismuc.
Outra preocupação do sindicato se refere aos
recursos destinados pelo governo federal para a
área de Saúde. Vários programas municipais podem ser afetados se houver redução dos recursos,
dentre eles Estratégia de Saúde da Família (ESF) e
o Programa da Melhoria da Qualidade e do Acesso na Atenção Básica (PMAQ-AB). “As UPAs, por
exemplo, já estão operando no limite. A Prefeitura justifica redução de verbas do governo federal
para a falta de contratação de profissionais”, denuncia Soares.
No mesmo sentido, na área de segurança pública, o Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania (Pronasci) é um programa que
atinge diretamente a qualificação da Guarda Municipal. O Programa também conta com recursos
do governo federal.
Por isso, o envolvimento da população neste
debate é o objetivo dos movimentos sociais e sindicatos que defendem a Petrobrás. “A Petrobrás
gera investimento na área social. Defendemos a
investigação na empresa. Se forem encontrados
culpados, deve haver punição e o dinheiro retirado ilegalmente da empresa deve ser devolvido. O
que não pode acontecer é o atual sucateamento e a
tentativa de desvalorização da estatal, para tentar
privatizá-la”, completa Soares.

Leandro Taques

Você Sabia?
O Brasil possui uma
das maiores reservas
do mundo

A luta do petróleo também é dos servidores públicos
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Entre as informações destacadas
durante a Audiência Pública estava
a de que o Brasil está no ranking
das 15 maiores reservas mundiais
de petróleo. A Petrobrás é a maior
produtora de petróleo entre as
empresas de capital aberto no mundo,
gerando 800 mil barris diários e
alcançando uma tecnologia de ponta.

Reportagem do Sismuc conferiu
condição difícil do servidor público
em um espaço privatizado por
grandes empresas do lixo.

Fiscais da Prefeitura
protestam contra
condições insalubres
em aterro sanitário
Pedro Carrano

Ao fundo, imagem da cabine onde servidores
aspiram fumaça e têm contato com o lixo

T

por Pedro Carrano

rês fiscais da Prefeitura trabalham em um local muito distante e precário. Em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), eles são responsáveis por fiscalizar e registrar a balança da coleta de
lixo da capital e de outras 18 cidades. O lixo de Curitiba e
RMC é levado para o aterro sanitário da Estre Ambiental,
onde trabalham os fiscais.
Seu escritório é uma cabine em frente às balanças de pesagem dos caminhões de lixo que chegam. Cerca de 70 caminhões passam ali em frente todos os dias. “A empresa dá
cadeira, computador, água. Nosso salário e benefícios são
pagos pela Prefeitura”, explica um trabalhador, que preferiu
não se identificar.
Na verdade, estão em um local que recebe diretamente
a fumaça dos caminhões. E ainda sofrem o risco de contaminação devido ao líquido que escorre dos veículos, o
chamado chorume. “As empresas de coleta se recusam a
limpar os caminhões para não perder produtividade”, revela o mesmo trabalhador.
Por esses motivos, o maior pedido desses fiscais é para
que recebam o adicional de insalubridade, calculado pelos
próprios trabalhadores em 10 ou 20%. Uma medida necessária, devido aos impactos que podem sofrer na saúde.
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

Descaso

DENÚNCIA
Falta de segurança é risco para crianças de 0 a 5
anos, o que preocupa trabalhadores.

Mais um Cmei
sofre com violência
em Curitiba

E

por Phil Batiuk

m ronda nos Cmeis – Centros Municipais de Educação Infantil, a
coordenação do Sismuc tem verificado uma série de problemas enfrentados pelas equipes dos equipamentos e
também pelas comunidades locais.
É o caso do Cmei Escritor Elias
José, que tem sofrido com o roubo de
fiações elétricas, tentativas de invasão
e até pichações com ameaças. “Temos
medo, pois está ficando pior. Desta última vez, quase arrancaram as grades de
proteção das janelas”, conta uma professora que não quer ser identificada.
O conteúdo machista de uma pichação feita pelos invasores com giz da
própria unidade, quase que uma ameaça de estupro, revela a escalada da violência no Alto Boqueirão. Mas a gestão

Não é só por 1%

Phil Batiuk

segue alegando que não teria efetivo
suficiente na Guarda Municipal para
suprir a demanda.
“Para o sindicato e a categoria, é inconcebível que a Prefeitura de Curitiba
não disponha de medida alguma para
cuidar da segurança do patrimônio público e, especialmente, de seus trabalhadores e das crianças atendidas”, critica Juliana Mildemberg, coordenadora
do Sismuc.

Segurança é terceirizada

Além de não destacar a guarda municipal para atender os equipamentos públicos, a Prefeitura de Curitiba ainda
terceiriza boa parte do serviço. “A empresa G5 é responsável pelo monitoramento dos sistemas de segurança, como
os alarmes”, explica Juliana.
Só que é preciso que haja invasão do

local para que a terceirizada seja acionada. “Como não conseguiram arrancar
as grades para entrar, não tocou o alarme e ninguém veio”, conta a professora

da unidade. Mas o sindicato questiona
se é mesmo necessário chegar às vias
de fato para que a administração municipal tome providências.

Em campanha, prometeu o orçamento. Agora, entrega a receita líquida, da qual
ainda serão subtraídas despesas com a execução do programa.

Fruet dá uma “pedalada” na Cultura
por Thiago Moreira, produtor e militante
cultural de Curitiba

D

urante o período eleitoral de
2012, fiz parte da equipe que
construiu o Programa de Governo
de Cultura de Gustavo Fruet à Prefeitura
de Curitiba. Nesse período, dialogamos
com uma série de pessoas que fazem cultura e arte em nossa cidade para ouvir e
sistematizar as demandas da área.
Para além das questões de reestruturação e construção de políticas públicas,
ficou claro que, sem a ampliação dos
recursos, não teríamos como executar
nada. Vale lembrar que a Cultura no Brasil é a pasta que, de modo geral, possui
um dos piores orçamentos.
Para justificar este aumento ao próprio
candidato Fruet, utilizamos como referência a PEC 150, em tramitação no Congresso Nacional desde 2003. O texto prevê a
destinação de 2% da dotação orçamentária em nível federal, 1,5% nos estados e
1% nos municípios para a Cultura como
maneira do Estado preservar e promover

a Cultura brasileira como valor nacional.
Após uma série de contas e reuniões, o
Prefeito topou a ampliação já para 2014,
anunciando pela primeira vez em reunião com as Escolas de Samba. Depois,
reiterou a promessa em debate político
na televisão, pautando inclusive as candidaturas de Ratinho Jr e Luciano Ducci,
que passaram a assumir o compromisso
com o fomento da cultura local também.
Ao chegar ao poder é que a história
muda. Marcos Cordiolli, em sua primeira fala como Presidente da FCC – Fundação Cultural de Curitiba na Câmara
de Vereadores, apresenta um projeto de
ampliação gradual dos recursos. Ou seja,
o montante iria somar 1% do orçamento
municipal até o ano de 2016.
Em audiência pública no mês passado
sobre o orçamento de 2016 (destas que
não são participativas, mas apenas uma
vitrine das ações do governo), a Prefeitura anuncia a aplicação do tão esperado
1% – só que da receita líquida e não do
orçamento do município!
Ou seja, será 1% menos todo o cus-

Phil Batiuk

teio com a operação da máquina pública, tudo isso a critério dos gestores de
plantão. Nada de dotação orçamentária,
garantias por escrito, nem mesmo a boa

fé de admitir que não, a Prefeitura não
vai cumprir a promessa de campanha
de destinar 1% do orçamento municipal
para a Cultura.

NA PAUTA
Todos por todos

Acompanhe as notícias no site
do Sismuc e fique bem informado:
imprensa@sismuc.org.br

Força Social

Movimentos apontam maneiras
do sindicalismo contribuir com
transformação da sociedade.

“Sindicato que
não investe em
movimento social é
sindicato pelego”,
afirma Mãe de Maio

“N

por Phil Batiuk

ós somos um movimento contra a violência policial, mas sindicalista também sofre com isso.
Meu marido é dirigente, fez manifestação pedindo ar condicionado no local de trabalho e levou spray de
pimenta na cara. Isso não é violência policial”?
Quem faz o questionamento é Débora Silva Maria, fundadora e coordenadora das Mães de Maio. O movimento surge
no estado de São Paulo frente a uma chacina cometida pela
Polícia Militar que as empresas de comunicação atribuíram
ao PCC – Primeiro Comando da Capital em maio de 2006.
Ela conta que se organizaram para reivindicar que o Estado reconhecesse a responsabilidade pelos crimes. Mas, para
isso, era preciso combater a desinformação propagada pela
imprensa comercial. “Nós respondemos a mídia bandida porque pagamos por uma guerra que não era nossa, nossos filhos
pagaram, mas também as famílias”, relata.
Ela fala na mesa “movimentos sociais e a disputa comunicacional no Brasil” no 3º Seminário Unificado de Imprensa
Sindical, realizado entre os dias 23 e 25 de setembro em Florianópolis-SC.
“É difícil para o jornalista sindical conseguir pautar denúncias do movimento social, seja por entrave das direções
ou da própria categoria. Mas o nosso sindicato investe na
comunicação e nós temos autonomia para debater esses temas, mesmo que não seja consenso”, conta Marcela Cornelli,
jornalista do Sindprevs-SC.
Ela relata que foi assim quando escreveu sobre o conflito
entre o governo do estado de Santa Catarina e o povo Guarani do Morro dos Cavalos, na região de Palhoça. Foi porque a
Revista Previsão, do sindicato onde trabalha, dá espaço para
os movimentos sociais.
Bem diferente da RBS de Santa Catarina, conforme relata a
cacica Keraxu Yxapyry: “O ataque da mídia é uma guerra sutil.
Em nenhum momento a repórter procurou saber quem são os
moradores do Morro dos Cavalos, a outra versão”.
Joka Madruga
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Uma grande articulação nacional de sindicatos,
militantes, partidos de esquerda, movimentos
sociais em nome de uma saída para a crise.

Frente Brasil
Popular ganha força
Lydiane Ponciano

N

por Pedro Carrano

o dia 3 de outubro,
trabalhadores em todo
o país foram às ruas
em defesa da Petrobrás, da
democracia e de outra política econômica, contrária ao
ajuste fiscal. A manifestação,
convocada pela recém-lançada Frente Brasil Popular, reúne movimentos populares,
organizações políticas, intelectuais, entidades sindicais e
estudantis.
No Paraná, a mobilização
também teve o objetivo de
defender a Companhia Paranaense de Energia (Copel) e
Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar) de privatizações promovidas pelo governo
Beto Richa (PSDB).

O que é? Frente
Brasil Popular

É uma grande articulação na-

Frente Brasil Popular ganha corpo também no Paraná

cional de sindicatos, militantes, partidos de esquerda, movimentos sociais em nome de
uma saída para a crise com as
medidas populares que estimulem o trabalho, a reforma
agrária, a reforma urbana, e
mais investimentos em Saúde e
Educação. A proposta é que o
governo cumpra as promessas

do segundo turno de 2014.
No Paraná, a Frente Brasil
Popular articula-se com o Fórum de Lutas 29 de Abril, do
qual o Sismuc participa. O Fórum tem realizado plenárias,
atos e seminários de formação.
A próxima plenária estadual
está convocada para o dia 12 de
dezembro (sábado). Não perca!

Aplicativo

Mobilização na ponta do dedo

S

por Manoel Ramires

indicato dos Bancários de Curitiba e APPSindicato lançaram aplicativo de celular.
Para ambos, informar sua base por meio de
suas próprias mídias é a melhor forma de unir a
todos e disputar a hegemonia com os patrões e
os meios de comunicação conservadores.
O público alvo é a sua categoria. No caso da
APP-Sindicato, cerca de 120 mil leitores potenciais, sendo 80 mil já sindicalizados. Para Luiz
Fernando Rodrigues, diretor de comunicação,
o aplicativo traz mais agilidade e objetividade
na comunicação. Ele ainda destacou a necessidade de os sindicatos se adaptarem aos novos

Baixe

APP Bancários: http://www.bancariosdecuritiba.
org.br/noticias-interna/5/geral/22800/baixe-aaplicativo-dos-bancarios-de-curitiba

meios para fazer a luta. “A ideia nasceu a partir
da pesquisa de mídia brasileira que destacou o
aumento do acesso à internet pela população.
A maioria destes acessos é através de aparelhos
móveis”, expõe.
Já para o coordenador de comunicação do Sindicato dos Bancários, Genésio Cardoso, a iniciativa
pretende enfrentar práticas antissindicais. “Buscamos a comunicação direta com a base e sem a necessidade de usar computador da empresa, pois
em alguns bancos tem bloqueio. Nós enviamos
mensagens via notificação pelo aplicativo”, explica. O aplicativo dos Bancários ainda concentra
todos os dados do site em um único meio.

Acompanhe a TV Sismuc
no site do sindicato:
sismuc.org.br/videos.asp
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Agenda
Outubro
07

08
09

Coletivo Trabalhadores Escola
Horário: 19:00|Local: Sismuc
Coletivo FAS
Horário: 19:00 |Local: Sismuc
Reunião FCC
Horário: 14:00 |Local: Fundação Cultural

AGENDA

sinopse

Encantado, meu príncipe

E

por Manoel Ramires

m uma época que cada um de nós vive cada
vez mais em seu mundinho, é necessário parar
e refletir sobre nossas ações. Em um momento
em que nossas bolhas sociais aguçam nossas diferenças e indiferenças, é preciso estourar as bolhas e
sair voando por aí, guiado por fios de pássaros, em
busca dos valores mais nobres.
Que valores são esses? Dinheiro, avareza, vaidade, preguiça? Não. Esses desejos não devem orbitar

nossa atmosfera no dia a dia. Devem ser descartadas,
assim como faz o príncipe. A busca é pela amizade,
pela confiança, pela esperança, pelo futuro que possamos escrever para nossos filhos. Nesse sentido, o
filme O pequeno Príncipe faz isso. Ele é cativante,
pois traz a história de Saint-Exupéry em uma leitura
moderna. Traz o conflito de uma menina treinada
para ser adulta confrontada com os devaneios quixoteanos de um aviador. Onde essa cruzada intergaláctica vai levar e quais desafios serão necessários cruzar para encontrar um amigo, só o filme pode contar.

Coletivo Câmara Municipal
Horário: 19:00|Local: Sismuc

13
14
15
19
21
22
23

26
28
29

CONCUT
Horário: 08:00 |Local: São Paulo
Congresso Nacional da CUT de 13 a 16.
Coletivo Sociólogos e Guarda Municipal
Horário: 19:00 | Local: Sismuc
Coletivo ICS
Horário: 19:00 | Local: Sismuc
Coletivo Polivalente
Horário: 19:00 | Local: Sismuc

05
06
07

Título: The Little Prince
(Original)
Ano: 2015
Direção: Mark Osborne
Duração: 110 minutos
Classificação: L - Livre para
todos os públicos
Gênero: Animação e Fantasia
Países de Origem: Canadá e
França

Coletivo Professores Infantis
Horário: 19:00 | Local: Sismuc
Coletivo Fiscais
Horário: 19:00 | Local: Sismuc

Resenha

Audiência Pública Educação
Horário: 13:30 às 17:30
Local: Câmara Municipal de Curitiba
Avaliação da educação

O poder dos não eleitos

Coletivo FCC
Horário: 19:00 | Local: Sismuc
Ato ASB e técnicos em enfermagem
- Transição de cargos. Curitiba
Coletivo Aposentados
Horário: 14:00 | Local: Sismuc

Novembro
03

Ficha Técnica

Coletivo delegados sindicais
Horário: 09:00 | Local: Sismuc
Manhã e tarde
Coletivo Abastecimento
Horário: 19:00 | Local: Sismuc
Coletivo Smelj
Horário: 19:00 | Local: Sismuc
Coletivo Trabalhadores Escola
Horário: 19:00 | Local: Sismuc

D

por APP-Sindicato

écadas de anotações e de observação cáustica resultaram, após quatro anos de trabalho e do desafio de encontrar uma editora,
no novo livro do Paulo Henrique Amorim. Segundo
o jornalista, são mais de 500 páginas de ‘conversa
afiada’. De maneira detalhada, o jornalista descreve
o papel da imprensa no sistema político brasileiro.
Um dos trechos do livro relata uma longa conversa
entre Amorim e Armando Nogueira, o responsável

pela implantação do jornalismo na Rede Globo.
De acordo com o jornalista, Nogueira afirmou que
recebia ordens de Roberto Marinho, dono da emissora, que mais se assemelhavam a epígrafes. Entre elas
a frase ‘o Globo é o que é mais pelo que não deu do
que pelo que deu’. Para Amorim, os grandes meios
de comunicação, no Brasil, perpetraram o ‘sistema
sinistro de interdição do debate público’. “Eles são
poderosos pelo que não deixam aparecer”, sentenciou. “Esse é o primeiro poder e poucos homens no
país têm coragem de enfrentá-lo”, finalizou.
Joka Madruga

Ficha Técnica
Nome: O Quarto poder
Autor: Paulo Henrique Amorim
Editora: Hedra
Edição: 1
Ano: 2015
ISBN: 8577154092
Nº de Páginas: 568

