Rua Monsenho Celso, 225, 9º andar - CEP: 80.010-150

Foto: Joka Madruga

Jornal 108 Fevereiro de 2015

Começou!
das financeiras. Lutar no seu local de
trabalho, nas redes sociais, por si, por
todos. Por isso, o tema da Campanha
deste ano é “Na Luta, Eu Luto”. Por
quais pautas lutamos?
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Beto Richa x Servidores estaduais
O pior ainda está por vir.
O governador Beto Richa
começou o segundo mandato
com uma série de pacotes de
maldades contra os servidores
públicos estaduais. A reação

deve ser greve geral e de uma
CPI do Endividamento, que
apura onde o governador tem
enfiado as riquezas do estado.
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Mais foco ao PCCV

No ano passado, a PMC de carreira com a revisão da lei
aprovou o Plano de Carreira 11000/2004.
do magistério e guardas. Neste
ano a luta é por novos planos
Página 7
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2015 é um ano de muita luta. Seja
ela em esfera municipal, estadual e nacional. Os trabalhadores devem tomar
as ruas para garantir direitos, combater
abusos políticos e ainda não ter per-

Saúde expõe
calote de Fruet
Trabalhadores fizeram obrigada a antecipar pagadois dias de greve contra mentos que começariam só
decreto 1385 que promo- em abril.
via calote nas horas extras
Página 4
e reajustes. Prefeitura foi

2

ORGANIZAÇÃO

Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br

editorial

Pelo que lutamos...
O ano de 2015 será marcado por muita
luta da classe trabalhadora. Desde o ano passado, os políticos têm sinalizado para a economia enfraquecida e baixa capacidade de investimentos. A todo o momento falam em cortes.
Contudo, o principal alvo da austeridade sempre é o serviço público. Os governantes sempre
têm como primeira opção congelar, atrasar ou
fatiar salários dos trabalhadores, impor banco
de horas, aumentar a pressão sobre a atividade
desempenhada, impor acúmulo de funções etc.
Pelo menos é o cenário que temos visto em Curitiba com o Decreto 1385, assinada na véspera
de Natal, que promoveu calote em vencimentos dos servidores municipais. E também com
a tentativa de criar o banco de horas no serviço
público e que só parou graças a mobilizações
dos sindicatos.
Por outro lado, o cidadão quase nunca lê
notícias de que os políticos cortaram os própri-

os salários (pelo contrário, o governador Beto
Richa e o presidente da Assembleia Legislativa
Valdir Rossoni concederam reajuste salarial a
eles próprios), fizeram leis em que corruptos
são presos ou afastados imediatamente de
seus cargos, taxaram grandes fortunas, combateram sonegação fiscal que retira recursos
do serviço público, reverteram terceirizações
que aumentam o lucro da iniciativa privada ou
renegociaram contratos lesivos ao povo.
O resultado, como traz esse jornal, é que
apenas 1% da população mundial concentra
cerca de 50% de toda renda enquanto que os
demais 99% ficam com o restante, que 1 bilhão de pessoas sobrevive com menos de R$ 3
por dia e que quase 1/10 da população mundial
passa fome.
Por isso 2015 é um ano de muita luta nas
esferas municipal, estadual, nacional e internacional, como fizeram as centrais no último dia

imagem prejudicada

A

Por Manoel Ramires

greve dos trabalhadores
da saúde vai sair mais
cara do que parece para
a gestão Gustavo Fruet. É o que
aponta relatório de uma empresa especialista em Assessoria
de Comunicação. A paralisação
repercutiu nos principais veículos de comunicação do Paraná,
em sites, jornais impressos, rádios, TVs e redes sociais. Foram
veiculadas reportagens, além de
entradas ao vivo dos repórteres.

Por outro lado, toda essa inserção fortaleceu a imagem do sindicato e a pauta dos trabalhadores.
Levantamento da empresa entre os dias 28 de janeiro
(após assemblei geral) a 4 de
fevereiro(dia seguinte a greve)
apurou pelo menos 110 matérias
tratando da greve. Isso equivale
aproximadamente a R$ 1,1 milhão de mídia espontânea gerada
pelo Sismuc. “Chamamos de mídia espontânea qualquer informação (notícia, reportagem, ar-

Imagem de Gustavo Fruet saiu arranhada
com a demora em atender a pauta.
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Greve da saúde
repercutiu na
imprensa

28 contra o pacote de austeridade econômica
do governo federal. Somente a pressão poderá
impedir a perda de diretos sociais e salariais
da classe trabalhadora. Somente nossa união
fará com que não sejam impostos “sacrifícios”
ao povo e preservado o lucro e a renda dos
grandes capitalistas.
Na luta, eu luto. Na luta, lutamos, em Curitiba, contra o banco de horas e o assédio moral,
lutamos pela recuperação das perdas salariais
e prevenção de acidentes em nossos locais de
trabalho, lutamos por melhores condições de
trabalho e valorização da saúde do trabalhador,
lutamos pelo fim das terceirizações que transformam recursos públicos em lucro privado, lutamos pela redução da jornada, incorporação
de remunerações variáveis, gratificações para
alguns segmentos, pela aposentadoria especial para determinadas carreiras e pela igualdade de gerenciamento no nosso IPMC e ICS.
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Dermeval Ferreira da Silva
Coordenação de LGBT
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tigo, nota) publicada sobre a sua
empresa, sem que você tenha
pagado para isso”, esclarece o
jornalista e analista de comunicação Rafael Lacerda.
Para se ter uma ideia do que
representa este valor, a dívida da
Prefeitura de Curitiba com os
servidores girava em torno de
R$ 1,5 milhões, sendo R$ 600 mil
em horas extras e outros R$ 900
mil em vencimentos não imple-

mentados. “Isso mostra que o
prefeito e seu corpo de secretários erraram ao apostar contra a greve. Ao não pagar seus
servidores foi chamado de caloteiro. O outro prefeito também
preferia pagar pra ver contra os
trabalhadores e o resultado é
que sequer foi para o segundo
turno da eleição”, pondera Adriana Claudia Kalckmann, coordenadora de comunicação.
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na luta, eu luto

Campanha de Lutas
em defesa de direitos
e valorização

A

Por Manoel Ramires

data base dos servidores municipais é 31 de
março. Mas é em fevereiro que começam as negociações do Sismuc com a Prefeitura.
Um dos principais itens da pauta são as cláusulas econômicas. Só as perdas históricas somam 9,24%.
Além disso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) estima inflação acumulada de 6,50% em
2014. Já de aumento real, para ter maior acesso a bens
de consumo como alimentos ou roupas para a família,
os servidores exigem outros 6,50%.
Outro foco trata das condições de trabalho. Neste
sentido, os servidores devem se unificar por bandeiras
por mais direitos, contra perdas trabalhistas e por valorização geral. Conheça esses pontos:
Contra o assédio moral
Pela instituição de lei que combata o assédio moral no
serviço público e afaste os assediadores.
Pela valorização da saúde do trabalhador
Pelo auxílio-transporte em pecúnia, pela junta médica
imparcial na perícia e melhorar os instrumentos de
preenchimento da CAT.
Por Condições de Trabalho
Por mesas permanentes de negociação, fim do desvio
de função, implementação de remanejamento, materiais adequados de trabalho e segurança etc.
Pela redução de jornada
Pela diminuição da jornada de trabalho e realização de
concurso público para melhorar a qualidade do trabalho e o atendimento à população.
Pelo fim das terceirizações
Pelo fim das terceirizações em todos os setores da
administração pública, pois alimentam o lucro e não
criam identificação com a população.
Pela realização e concurso público
Realizar concursos em todas as áreas com cotas raciais
e sociais para suprir a falta de funcionários e melhorar
o atendimento ao povo.
Pela melhoria dos Institutos de Saúde e Previdência
Transparência na administração dos recursos, paridade nos conselhos, eleição para IPMC, reformulação
das leis e aumentar contribuição do município ao ICS.
Por incorporações e gratificações
Incorporar ao vencimento básico as remunerações
variáveis, igualar e conceder gratificações para categorias que reivindicam.
Pela pauta
dos trabalhadores e
movimentos
sociais
A luta do servidor público
é a mesma da
classe trabalhadora e dos
movimentos
sociais. Na
luta, eu luto
por igualdade.

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

hora trabalhada, hora paga
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Prefeitura tenta aprovar a
medida para substituir o
excesso de horas extras.

Criação do banco de
horas pode piorar
qualidade do serviço
Foto: Manoel Ramires

A

Por Manoel Ramires

Prefeitura de Curitiba
encaminhou no ano passado à Câmara Municipal
projeto que visa instituir o banco
de horas no serviço público. A
medida foi alvo de protestos de
sindicatos que conseguiram barrar o trâmite no fim do ano legislativo. Contudo, a gestão Gustavo Fruet não retirou o projeto
da casa e os servidores devem ficar atentos.
A instituição do banco
de horas é uma tentativa da
Prefeitura de não pagar os
trabalhadores pelas horas
trabalhadas. Categorias como guardas municipais, fiscais e a saúde, com a falta de
profissionais, foram obrigadas a ampliar sua jornada.
Contudo, a Prefeitura, com
o decreto 1385, promoveu
o calote. O banco de horas
“solucionaria”, portanto, o

problema de caixa da gestão.
Por outro lado, a substituição às horas extras pelo banco
é criticada no meio jurídico.
Uma preocupação é que faculta
ao gestor a decisão de quando
as horas acumuladas devem ser
compensadas. Isso terá impacto
direto na organização do trabalho e nas escalas. Tanto que
o deputado federal Assis Melo
(PCdoB-RS) propõe projeto
de lei acabando com o banco
de horas na CLT. “O banco de
horas, é uma medida extremamente prejudicial aos trabalhadores em geral. Por causa do
banco de horas, o trabalhador
é obrigado a fazer serviço extraordinário sempre que convocado, sem limite semanal de
jornada e sem saber, com antecedência, quando receberá
seus dias de folga”, argumenta
Assis Melo.
A adoção no serviço público também é controversa.

Na CLT, geralmente ela é utilizada para manter postos de
trabalho. Já na Prefeitura de
Curitiba seria usada justamente
para suprir a falta de profissionais. “O que justificaria a adoção
do banco de horas seria manter
os postos de trabalho para posterior compensação”, explica o
especialista em direito do trabalho Alexandro Paulo de Souza. Portanto, o banco de horas
aplica “maior esforço físico do
trabalhador com menor dispêndio financeiro para o empregador”, calcula.
Campanha de Lutas
O Banco de horas é um dos
temas centrais da campanha de
lutas 2015. Para o sindicato, a
melhoria dos serviços prestados à população não passa por
sobrecarregar o servidor, mas
pela realização de concurso público e ampliação do quadro de
trabalhadores.

Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc
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não pagou, parou

MOBILIZAÇÃO

Dois dias de paralisação foram suficientes para a gestão recuar e propor
início do pagamento de direitos aos servidores já em fevereiro.

Greve pressiona e Prefeitura vai pagar
Por Gustavo Vidal

A

pressão funcionou. Desde o
momento em que servidores
iniciaram a greve da saúde, em 2 de
fevereiro, a gestão começou a repensar a proposta de pagamento de
horas extras e reajustes previstos em
leis.
Motivados pelo ataque proposto pelo Decreto 1385, prorrogando o
pagamento de reajustes de várias categorias, servidores da saúde aderiram em massa ao movimento. Ao
contrário do que foi divulgado pela
Prefeitura, de que apenas 2% estavam
parados, a repercussão da greve na
imprensa e nas ruas mostrou outro
viés: a insatisfação dos servidores
com a gestão.
Com centenas de servidores
parados na porta do Paço Munici-

Foto: Joka Madruga

pal, a única alternativa do prefeito
Gustavo Fruet era a de negociar. E
recuar.
A luta dos servidores foi muito
mais pela falta de condições de trabalho do que pela reposição salarial.
“Quem é que soma mais de 600 horas
extras não pagas e fica satisfeito com
o serviço?”, questiona a coordenadora-geral do Sismuc, Ana Paula Cozzolino. “A falta de efetivo nas unidades
é grande e tem levado a essa exploração”, completa.
Somada à falta de materiais e
medicamentos, os servidores se viram esgotados pela má gestão. “A
prefeitura precisa contratar e investir para que as unidades operem
100%”, afirma, Ana Paula, lembrando
que as equipes hoje das UPAs são
apenas 30% do efetivo total que a
unidade suporta.

só com greve

Prefeitura “muda decreto”, antecipa
pagamentos e greve é suspensa

O

Por Manoel Ramires, Gustavo Vidal e Phil Batiuk

s servidores da saúde decidiram
suspender a greve depois que a
Prefeitura de Curitiba alterou itens
do decreto 1385. Na proposta apresentada
pelo secretário de Saúde Adriano Massuda
e pelo secretário de governo Ricadro McDonald os pagamentos das horas extras,

reajuste salarial e remunerações variáveis
foram antecipados. Além disso, descontos
com relação à greve, e pendências da pauta
devem ser discutidas em mesa diretamente
com o prefeito Gustavo Fruet.
A proposta foi apresentada no segundo dia de greve da saúde. Ela possui cinco
pontos: “As horas extras de dezembro serão
pagas integralmente no mês de fevereiro,

junto com o vencimento do mês, as demais
horas extras acumuladas durante o ano
passado serão pagas em duas parcelas em
março e em abril de 2015, o pagamento dos
novos pisos e as demais verbas mencionadas na ata da última reunião será paga em
25 de março, os demais pontos da pauta
serão discutidos” em mesa específica “em
duas frentes, sendo uma de atenção básica
(abrangendo isonomia no ESF) e outra de
Urgência e Emergência, e será marcada
uma agenda com o prefeito para negociar pendências” como os dias parados e
descontos de remunerações variáveis.
Com esses pontos a greve foi suspensa
com avanços, na avaliação da coordenadora do Sismuc Irene Rodrigues: “Com a
greve, mudamos para março o pagamento
das horas extras e sem parcelamento em
seis vezes. A prefeitura achou que não
ia dar, mas deu. O povo sabe de nossas
condições de trabalho e nos apoiou, pediu que fôssemos à luta. Somos uma equipe vitoriosa que não engoliu desaforo”,
comemora.
Propostas antigas
Antes do decreto, a proposta era parcelamento das horas extras em seis vezes e a
partir de março e o pagamento do reajuste
possivelmente em março. Já o decreto pre-

via os novos pisos a partir de abril e sendo
implementado em quatro parcelas. Quanto
às horas extras, entraram no calote da Prefeitura e era negada pela gestão. “Nesses
dois dias fizemos história. A saúde pode se
organizar e mobilizar, alterando esse decreto”, comemora a coordenadora geral Ana
Paula Cozzolino.
Demais categorias
A gestão não estendeu as antecipações
do decreto para outras categorias atingidas.
Contudo, em mesa com o prefeito Gustavo
Fruet, o sindicato deve cobrar cumprimento da lei.
Negociando
A negociação abrange novos pisos
salariais de diversos cargos da saúde e implementação da lei que definiu a isonomia
entre cirurgiões dentistas na greve de 2011.
O pacote inclui ainda a implementado, em
março, da isonomia do IDQ/Qualifica SUS
– Difícil provimento de 50% para trabalhadores de urgência e emergência (UPAs,
Samu e serviço de atenção especialista:
CEM e CEO). Ainda ficou acordada em 27
de janeiro e mantida no período de greve a
regulamentação da transição do auxiliar de
enfermagem para técnico de enfermagem e
a elevação do ASB (auxiliar de saúde bucal)
para nível médio.

MOBILIZAÇÃO
crise estadual

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?

Foto Joka Madruga
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Governador
mete a mão no
dinheiro dos
servidores

D

Por Gustavo Vidal

epois do “Pacotaço” de 2014 – taxação da
previdência de aposentados e pensionistas
em 11%, entre outras questões – o governador Beto Richa (PSDB) encaminhou à Assembleia Legislativa os projetos de lei 001/2015 e
002/2015. As duas propostas atacam frontalmente
os direitos consolidados dos servidores públicos.
As novas leis foram enviadas em regime de urgência. Se aprovadas, dificultarão ainda mais a vida
dos trabalhadores. O Palácio Iguaçu solicitou que
a Assembleia transforme as sessões em comissão
geral, para que o “tratoraço” aprove as medidas
contra os funcionários públicos. Assembleias de
servidores estaduais acontecem em todo o estado
e as categorias prometem reação ao ataque do
governador. Diversos servidores têm se organizado e um movimento que construa a greve geral
está em andamento.
Novo Fundo de Previdência
Institui o regime de previdência complementar
para os servidores públicos que forem admitidos a
partir de agora e, com isso, cria a fundação
Prevcom para administrar o novo regime.

LEGISLATIVO

PREVIDÊNCIA

Oposição quer CPI para investigar
situação financeira

Governo vai “torrar” poupança
de R$ 8 bilhões da previdência

A bancada de Oposição decidiu propor a criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o endividamento do Estado do Paraná. A Oposição,
formada por seis deputados, três do PT e três do PMDB,
está definindo as primeiras ações do bloco nesta nova
legislatura. A coleta das dezoito assinaturas necessárias
à instalação da CPI já começou.
Entre os motivos que levam a bancada de Oposição
está o atraso nos pagamentos não apenas aos servidores, como também a fornecedores e os cancelamentos de empenhos realizados em dezembro de 2014.
O líder da bancada de Oposição, deputado Tadeu
Veneri (PT), disse que a população do Paraná tem o direito de saber o que ocorreu com as finanças do Paraná.
“Temos que entender como chegamos a essa situação,
se nos últimos quatro anos não houve problema de arrecadação e o Paraná foi o Estado que teve o maior
aumento porcentual de receita corrente líquida entre
dezembro de 2010 e abril de 2014, que ficou em torno
de 56%”, declarou Veneri. (GV)

Por Rogerio Galindo | Gazeta do Povo

De todas as más notícias trazidas pelo pacote
de medidas do governo do estado, a informação de
que o governo pretende pôr a mão em R$ 8 bilhões
de poupança economizados ao longo de uma década e meia para pagar as contas do dia a dia é, de
longe, a pior.
O governo Richa decidiu que a situação atual é
emergencial e que não há como continuar fazendo
uma poupança de longo prazo: é preciso fundir os
dois fundos existentes. Na prática, isso significa torrar essa poupança com os pagamentos mensais.
O governo diz que, no longo prazo, tudo se resolverá com a nova proposta de contas individuais.
Pode ser verdade. Mas isso só ocorrerá daqui a quarenta, cinquenta anos, quando todos os atuais servidores tiverem deixado de receber aposentadoria
e não houver mais pensões relativas a eles. Mais
tempo, na verdade.

Limite de contribuição
Estabelece o teto de contribuição e de benefícios,
o mesmo do Regime Geral da Previdência (INSS),
no valor de R$ 4.663,75, também válido para os
novos servidores. Com esse regime de previdência complementar, o servidor terá que optar por
contribuir com 7,5% do valor de seu vencimento
que ultrapassar o teto do INSS, para complementar sua aposentadoria, e é válido também para os
novos servidores.
Extinção do Fundo Previdenciário
Administrado pela Paranaprevidência, o fundo
terá todos os recursos transferidos do Fundo Financeiro. No futuro essa medida poderá interferir
nos limites orçamentários previstos pela lei de
Responsabilidade Fiscal. O Estado irá aumentar
a contribuição para o fundo, que hoje é 11%, para
16,5% ainda este ano e para 22% em 2016.
Fim do Anuênio
O governador quer zerar o Adicional por Tempo
de Serviço (ATS), ou anuênio, dos servidores.
A proposta acaba com o pagamento dos quinquênios e adicionais para todos que ainda não
adquiriram o direito. Atualmente o servidor
recebe 5% de quinquênio a cada cinco anos. Com
a mudança para 0,1% ao ano (anuênio), em cinco
anos terá direito a 0,5% de quinquênio.
E o governo fica com 4,5%.
Verba de outro poder à disposição
Permite que os recursos dos fundos estaduais, inclusive dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria
Pública, possam ser utilizados para cobrir despesas
de qualquer natureza orçamentária, inclusive pessoal e encargos sociais do Executivo.
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legalidade
da greve

Embora tenha considerado que os
preceitos legais foram preenchidos, justiça tomou partido de que
as negociações não haviam sido

Sindicato vai recorrer
de decisão contrária
aos professores de
educação infantil

O

DIREITO

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

Por Manoel Ramires

Sismuc vai recorrer ao STF
contra decisão da 5a Câmara
Civil que manteve a ilegalidade
da 2a greve dos atuais professores de
educação infantil. A justiça entendeu
que os trabalhadores respeitaram o preceito legal, contudo, optou pelo argumento da gestão de que as negociações
não haviam sido encerradas. Com a decisão, a discussão sobre os dias parados
deve ser encaminhada para a outra instância.
Além de recorrer ao Superior Tribunal Federal, o Sismuc também vai buscar
por vias negociais com a Prefeitura de
Curitiba. Os descontos dos dias parados
é um dos itens da pauta específica da
campanha de lutas 2015. Para o sindicato, a greve ocorreu justamente porque
a Prefeitura não tinha proposta concreta
para os trabalhadores, como conta a coordenadora geral Ana Paula Cozzolino:
“Quem viveu intensamente aquele momento de greve sabe que a Prefeitura
marcava reuniões para não apresentar

nenhuma proposta. Lamentamos que
essa etapa judicial tenha sido contra os
trabalhadores, mas temos a expectativa
que iremos reverter essa decisão em instâncias maiores”, direciona.
Entenda o caso
Os educadores (atuais professores
de educação infantil) retomaram a greve
em março após frustrarem as negociações
sobre a redução de jornada, cumprimento
da hora atividade e ampliação para 33% e a
contratação de mais servidores públicos. A
definição da formação de um grupo de estudos e de propostas da Secretaria de Educação havia sido condição fundamental
para suspender a greve em novembro de
2013. No entanto, em meados de março,
o governo Fruet tentava estender até o
período da Copa do Mundo o calendário
de negociações, período em que greves
poderiam ser impedidas. A Prefeitura de
Curitiba, ao invés de intensificar receber
os trabalhadores, preferiu ir à justiça e
pedir liminar julgando a greve ilegal no
segundo dia de paralisação, mesmo assim,
em assembleia da categoria, foi definido
pela continuidade do movimento.

conquistando direitos
Enfermagem, cirurgiões dentistas
e técnicos de laboratório são os
que mais têm conseguido o direito
no TRF de São Paulo.

Aposentadoria
especial para
profissionais da saúde
Foto: Manoel Ramires

A

Por Manoel Ramires

aposentadoria especial é
um tema sempre presente
na pauta dos trabalhadores.
A concessão do direito tem sido
por meio de ações judiciais. Em São
Paulo, o Tribunal Regional Federal
tem decidido a favor da enfermagem, cirurgiões dentistas e técnicos
de laboratório. Para conseguir o direito à contagem especial no tempo
de contribuição, o segurado precisa
comprovar que fica permanentemente exposto a agentes biológicos,
como vírus, bactérias, fungos e agentes infectocontagiosos.
Em Curitiba, trabalhadores da
saúde, em especial têm conquistado
o direito a se aposentar. É o que conta a assessoria jurídica do Sismuc:
“Nós ganhamos três mandados de
injunção no STF (Superior Tribunal
Federal). Depois disso veio a súmula
vinculante 33 que garante a aposentadoria especial para que está exposto a agentes insalubres e perigosos.
Os servidores têm pedido administrativamente”, assinala o advogado
Ludimar Rafanhim.

Contudo, a concessão da aposentadoria especial nem sempre é
vantajosa para o servidor público.
Nela podem não ser contabilizadas
as remunerações variáveis. Também
o tempo para se aposentar pode ser
um empecilho. “Os programas ESF
e IDQ não são contabilizados para
aposentadoria especial por qualquer
regra. A pessoa também tem que observar quanto tempo falta para aposentar. Dependendo se o tempo para
a aposentadoria é curto (dois anos) o
melhor é trabalhar até o fim, pois a
ação pode demorar mais tempo para
ser julgada”, orienta.
Projeto de lei estadual
No Paraná tem três projetos leis
de iniciativa do governador. Um é
referente aos trabalhadores que estão expostos a agentes insalubres e
perigosos (trabalhadores da saúde).
O outro projeto trata de atividade
de riscos e tem foco no agente penitenciário e no educador social. Já um
terceiro projeto tem como público
alvo os portadores de deficiência.
Para estes, a aposentadoria especial
deve se adequar ao regime geral da
Previdência do Estado.

COTIDIANO

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

Seminário discute Planos
de Cargos, Carreiras e
Vencimentos no Sismuc

O

Por Phil Batiuk

Sismuc realizou o primeiro Seminário de
Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos
(PCCV) de 2015 no fim de janeiro. Trabalhadores da educação infantil, magistério e guarda
municipal já asseguraram seu plano de carreira, mas
para os demais servidores da prefeitura essa é uma discussão ainda em aberto.
O evento discutiu o funcionamento dos planos
em geral. Crescimentos verticais e horizontais ocorrem atualmente por concorrência. Essa é uma das
divergências entre a prefeitura e o sindicato. Na proposta defendida pela categoria, em um novo PCCV, o
crescimento vertical seria automático por tempo de
serviço anual. A gestão não quer que a valorização seja
automática. Por outro lado, concorda em não limitar
o número de vagas.
O novo plano segue em construção, em negociações entre o Sismuc e a Prefeitura. Outro ponto
convergente é desvincular os valores de cargos comissionados e funções gratificadas das tabelas de vencimentos. “Ela foi criada para ter um grande número de
referências. Do jeito que está, os servidores precisariam de mais de cem anos de trabalho para atingir o fim
da tabela. Isso acontece porque funções gratificadas e
cargos comissionados da Prefeitura são remunerados
tendo por referência o teto salarial”, explica Eduardo
Recker, coordenador do Sismuc.
Desassociar esses salários da tabela já é acordo.
Mas ainda está em negociação fixar a tabela em 30 referências, conforme defende a categoria. Hoje ela vai até
54, conforme a Lei 11.000, de 3 de junho 2004. Outros
pontos ainda estão em aberto, não sendo nem convergentes e nem divergentes. Por exemplo, o percentual
de 2,1 pontos entre os níveis a cada ano (hoje é de 2,8 a
cada 2 anos). Também está em debate a vigência de um
plano único para todas as categorias. Além de fixar em
10% os crescimentos no 4º e no 14º ano de trabalho.
“Considero que os servidores tenham um crescimento mais rápido no início da carreira para ter
melhor aposentadoria”, aponta o advogado Ludimar
Rafanhim. Isso ocorre porque, desde 2003, existe o
fator previdenciário, uma média aritmética das 80%
melhores contribuições na carreira do servidor, a partir de 1994. “Priorizar o aumento salarial no início da
carreira favorece, portanto, o beneficiário”, explica.
Outro ponto em debate tem a ver com os critérios de crescimento. “Quem participa da gestão como
chefia, por exemplo, ganha pontos. Então quanto menos questionador e mais próximo da gestão for o sujeito, melhores são suas perspectivas financeiras. Isso
é perigoso, pois estimula que o trabalhador defenda o
ponto de vista dos patrões e não da própria categoria”,
alerta Rafanhim. Por enquanto, seguem as negociações.

atualizando atividades

Pauta de Reivindicações prevê
mudanças nas funções na FCC

A

Por Gustavo Vidal

o longo dos últimos dois
anos, o Coletivo da Fundação Cultural de Curitiba
(FCC) discutiu propostas de alterações nas carreiras dos servidores.
Junto ao Sismuc, o trabalho realizado foi finalizado e aprovado no dia
15 de dezembro de 2014.
Em reunião na Secretaria de
Recursos Humanos, diretores do
sindicato e integrantes do coletivo
da FCC entregaram o relatório final
do levantamento realizado pelos
servidores. “É necessária uma atualização dos cargos da Fundação.

São mais de 20 anos sem concurso
e muita coisa mudou em virtude do
avanço da tecnologia. Há funções
descritas que não existem mais”,
explicou Adriana Claudia Kalckmann, coordenadora do Sismuc.
No relatório consta desde proposta de mudança na nomenclatura
de cargos, agrupando funções próximas, até o descritivo de função. O
estudo é parte da negociação feita
no ano passado e, por isso, segue
independente da pauta específica.
“As propostas foram definidas
dentro do coletivo pelos próprios
trabalhadores. Reunidos por funções e cargos, eles apontaram as

alterações urgentes” explica Sandra
Ester dos Santos, integrante do Coletivo da FCC, que ainda é composto pelas servidoras Carmem Lucia
Moretti, Casturina da Silva Berquo
e Joseane Baratto, além do servidor
Decio de Souza Macedo.
Como a diversidade de profissões na FCC gera impasse sobre
as atribuições de cada um, já que o
servidor pode desempenhar atividades em locais e eventos diferentes, acumulando funções, a solução
seria a construção de um organograma. “Esse ponto será discuto
em paralelo com a Secretaria”, diz
Adriana.
Foto: Gustavo Vidal

DENÚNCIA

Servidor sindicalizado tem
apoio da assessoria jurídica
para questões trabalhistas. Basta
ligar para agendar atendimento.
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especial

No começo de cada ano a demanda de trabalho aumenta,
mas fiscais permanecem sendo desvalorizados.

Eu sou fiscal!

N

Por Pedro Carrano

a fiscalização do comércio ambulante, temos as blitz, com até seis
pessoas que atuam em cada Kombi.
Ao todo são quatro veículos circulando pela
cidade. Os demais fiscais trabalham, como
eles mesmos nomeiam, na “pedra”, caminhando em trechos do centro de Curitiba.
Histórias não faltam no convívio com
quem vai e vem diariamente. Pascoal Gabardo, fiscal do urbanismo, da “pedra”, deslocase todos os dias de Palmeira até a capital,
numa viagem de 85 quilômetros. Muitos fiscais vivem na região metropolitana. Pascoal
reclama de falta de itens básicos, citando um
“vale-alimentação digno”. O avanço no corte
de horas extras e do Descanso Semanal Remunerado (DSR) é outro ponto preocupante.

Eles afirmam que já houve muito orgulho no passado pelo trabalho realizado.
Na visão desses trabalhadores, um serviço
bem feito impede que Curitiba se torne um
grande centro de comércio ambulante e
atividade informal, como ocorre com diversas capitais.
A importância da fiscalização também
está em apontar problemas como buracos
nas ruas, falta de sinalização e outros problemas urbanísticos, serviço realizado pelos
fiscais de obras e posturas.
A redução do quadro de trabalhadores
e o desânimo são evidentes. “Nosso efetivo
era considerável, mas hoje muita gente se
aposentou, outros passaram em outros
concursos. Deveríamos ter a possibilidade de
trabalhar a dois, sobretudo à noite, para dar
segurança”, afirma Pascoal.

Duas são as razões principais de críticas dos
servidores: a
primeira a falta de concurso para o segmento,
sendo que a mais
recente foi feita em 2006.
O outro tema é a desvalorização do trabalhado
r, que sofre com
a antipatia da população. Os trabalhadores recor
dam o episódio
de apreensão dos materiais de músico no centr
o da capital em
setembro de 2014. À época, sob orientação da
Prefeitura, a ação
dos fiscais recebeu críticas nas redes sociais.
E, após o ocorrido,
os fiscais não contaram com o devido apoio da
gestão. “Alguém
da Prefeitura se retratou e nós ficamos como
palhaços”, afirmam
fiscais de blitz entrevistados pela Imprensa do
Sismuc.

Fiscais reclamam da
falta de condições
para blitz e autuação

Falta de pagamento de horas extras
e recusa de banco de horas
Os fiscais do comércio ambulante reclamam que, com a atual política de contenção de gastos por parte da Prefeitura, o expediente em determinados setores
encerra até às 17 horas, porém, a atividade de fiscalização é mais urgente a partir
desse horário, o que contribui para o aumento do comércio informal.
“Como houve redução de servidores, corte de horas extras e DSR, muitos
servidores insatisfeitos decidiram não realizar as escalas de plantão. E, sem uma
fiscalização efetiva constante, o infrator não respeita o fiscal”, defende Giuliano
Gomes, da coordenação do Sismuc.
Outro lado
A Prefeitura de Curitiba respondeu a perguntas da imprensa do Sismuc. Ela
alega que está resolvendo problemas de pessoal, pagamento de horas extras e
segurança. “O quadro vem sendo adequado de acordo com as demandas e a Prefeitura Municipal de Curitiba realizou um diagnóstico situacional, no qual está trabalhando para a abertura de novos concursos públicos, como, por exemplo, para
Engenheiros e Arquitetos. As equipes para abordagem e apreensão de mercadorias
expostas irregularmente, são compostas com no mínimo cinco fiscais. Em casos
específicos, a Guarda Municipal também apoia as operações para assegurar a
integridade do servidor. As horas extras e DSR são realizadas de maneira efetiva e
dentro das necessidades, levando em consideração que o excesso de horas extras
prejudica a saúde e a vida do servidor”, declarou a assessoria da PMC.

DENÚNCIA

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

na mão de poucos
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Pesquisa revela que, até 2016, “donos do mundo” vão
concentrar mais da metade da riqueza do planeta.

Acúmulo que empobrece

J

Por Phil Batiuk

á é de conhecimento popular que, no mundo, assim como no Brasil, existe
desigualdade. Mas ela não se
mantém sempre na mesma
proporção. A cada ano, ricos
ficam mais ricos. E, para isso,
os trabalhadores precisam ficar
cada vez mais pobres, contando
os centavos para pagar as contas no fim de mês. Conhecida
como “1%” da população, essa
elite global desfruta de barcos,
jatinhos e helicópteros. Parece
coisa de cinema. Mas não muito
longe das telonas, a vida real
parece se misturar com ficção
quando ouvimos certas notícias. Em janeiro, por exemplo,
a ONG internacional Oxfam
divulgou que, até 2016, esses 1%
mais ricos concentrarão metade
de toda a riqueza mundial.
Segundo a pesquisa, os
bilionários listados pela revista Forbes viram sua riqueza
acumular ainda mais rápido
entre os anos 2000 e 2014. Em
2010, as 80 pessoas mais ricas
do mundo, como o americano
Bill Gates ou o brasileiro José
Paulo Lemann, da Ambev, tinham uma riqueza líquida de
US $ 1.3 trilhões - aproximadamente o PIB da Espanha ou da
Coréia do Sul. Em 2014, as 80
pessoas mais ricas acumulavam
US $ 1.9 trilhões - equivalente
ao PIB do Canadá. O que representa um aumento de US $ 600
bilhões em apenas quatro anos.
Isso revela que, ano passado,
48% da riqueza mundial era
propriedade do 1%. Enquanto
que os 80% mais pobres, juntos,
possuíam apenas 5,5% de toda a
riqueza do mundo. O restante
fica com as elites nacionais, re-

gionais e locais.
Essa minoria mundial tem
produzido e reproduzido seu
capital a partir de sua própria
riqueza, historicamente acumulada de pai para filho. São
donos de empresas do setor
financeiro, de seguros, da indústria farmacêutica e da
saúde. Empresas que investem
milhões de dólares todos os
anos em financiamento de
campanhas e na promoção de
leis e políticas públicas que favoreçam ainda mais seus bolsos. No Brasil é a mesma coisa.
Como é um país que exporta
alimentos, a posse de terra significa dinheiro.
Basta abrir os jornais e procurar os cadernos dedicados exclusivamente ao agronegócio
para entender como funciona.
O que é a Imprensa senão um
lobby, uma forma de vender as
ideias de grandes empresários,
seja nas cidades ou no campo?
Dados do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
(Incra) revelam que, entre o
mesmo período pesquisado
pela Oxfam, 2010 e 2014, seis
milhões de hectares de terra
passaram para as mãos de latifundiários — quase três vezes o
tamanho do estado de Sergipe.
Segundo o Sistema Nacional de
Cadastro Rural, as grandes propriedades privadas saltaram de
238 milhões para 244 milhões
de hectares nesse período.
Esse loteamento acontece
no campo e na cidade, assim
como na iniciativa privada e
também no setor público. Cargos comissionados e chefias
são distribuídos por gestores
para garantir que as políticas
públicas financiadas por contribuições feitas às campanhas

eleitorais vitoriosas sejam colocadas em prática. Mas são os
trabalhadores, aqueles que não
têm capital próprio e precisam
vender sua mão de obra para
obter renda mês a mês, que colocam tudo isso em prática com
seu trabalho. Mas são também
eles que sofrem as piores consequências dessa brincadeira de
mau gosto. Enquanto patrões
e gestores privilegiam-se a si
mesmos, os outros 99% do povo
sofrem com más condições de
vida, de trabalho, todo tipo de
assédio, arrocho e até mesmo
calote.
Mas nós, trabalhadores,
temos também um poder. Mesmo que eles sejam os donos,
nós é que operamos “a máquina”. Com coragem e unidade,
podemos conquistar avanços e
até mesmo mudar “o sistema”.
Mas isso dependerá de nós – e
não deles.
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

Foto: Jadson Oliveira

ENTREVISTA
moradia rebocada

A Curitiba que
a Prefeitura
não vê
O Movimento Popular por Moradia (MPM) Curitiba integra a Resistência
Urbana, uma frente nacional de movimentos populares urbanos, que
pauta a atuação conjunta nas lutas pelos direitos dos trabalhadores nas
cidades. Quem fala ao Jornal do Sismuc é Paulo Bearzoti, professor e
integrante do MPM.

Por Phil Batiuk

Jornal do Sismuc: O ano de 2015 começou com diversas
manifestações, desde a luta contra o aumento da tarifa
até greves no serviço público. O cenário nacional, estadual e municipal é de recessão e retrocesso em direitos.
Como o MPM se vê nessa conjuntura?
Paulo Bearzoti: O ano começa muito difícil. É uma conjuntura em que, depois de uma eleição muito polarizada,
existe uma mobilização muito grande da direita pra reverter pequenos ganhos e reformas que aconteceram nos
últimos anos e forçar o governo a retirar mais direitos.
Entendemos que a nossa capacidade de unificar forças
será determinante para que existam mobilizações progressistas. O aumento da tensão social pode acabar se resolvendo por uma saída à direita, então para que a insatisfação caminhe para uma pauta progressista é preciso essa
unidade da esquerda.
Na eleição, o governo ficou muito pressionado pela direita e teve uma reação de ceder. O problema é que a direita
nunca se satisfaz. Isso é uma armadilha que enfraquece o
governo e faz valer a pauta deles. O que o governo e as
forças populares teriam que compreender é que a única
maneira de construir um projeto popular para o Brasil é
a mobilização. Isso foi o que mais faltou nos últimos 12
anos. Talvez o maior erro político desses governos tenha
sido não promover uma crescente mobilização popular.
Parece que acreditam que basta a mobilização eleitoral.
Ao não incentivar isso, o governo perdeu o que seria a
principal força em favor de transformações mais progressistas na sociedade: O povo nas ruas.
JS: Quais são as perspectivas para novas ocupações e para
o movimento por moradia em geral?
PB: Começo a resposta com uma pergunta. Porque está
havendo mobilização, perda de direitos, conflitos? Provavelmente porque os anos de crescimento econômico
passaram. O crescimento brasileiro estava muito relacionado a uma bolha de exportações, impulsionada pela
China, e essa bolha estourou no Brasil. As perspectivas de
crescimento são baixíssimas. Os crescimentos dos governos Dilma já foram muito baixos e estamos caminhando
para uma crise econômica geral. Desaceleração do crescimento, baixo investimento, crescimento do desemprego
e desigualdade social. Isso não vai acontecer em 2015,

mas gradativamente. Depois das Olimpíadas de 2016, isso
deve ficar bem mais claro. O problema é que isso vai estourar na periferia das grandes cidades brasileiras. Hoje,
a inadimplência no programa Minha Casa Minha Vida
(faixa 1) já está em 20% e pode crescer ainda mais. Dessa
forma, poderemos ter uma crise mais aguda de moradia.
Assim, o MPM vê o cenário futuro como de muita luta e
mobilização pela questão urbana e por moradia nas periferias urbanas.
JS: Sabemos que a ocupação não é garantia e nem etapa
final do processo de luta por moradia. Uma vez no território, quais as perspectivas para as famílias que vivem
em ocupações?
PB: Nós pleiteamos que as ocupações sejam reconhecidas e entrem no programa Minha Casa Minha Vida – Entidades [linha do programa que surgiu para dar acesso
às famílias organizadas em
entidades sociais]. Mas os
entraves burocráticos são
enormes e existe má vontade com o ‘Entidades’ por
parte dos operadores do
programa. É uma pena, pois
as entidades poderiam fazer
habitações até melhores por
serem organizadas e conhecerem o histórico e as necessidades das ocupações. Nós
defendemos que a melhor
linha de ação é regularizar,
pois sem isso você cria mais
caos na periferia. E Curitiba
tem muitas áreas irregulares, que nunca receberam
do poder público o estatuto
de cidade. E o poder público
reluta muito em fazer isso,
então a urbanização nunca
chega. E a área irregular favorece o clientelismo político, pois os candidatos fazem promessas de melhores
condições e menos desapropriações. Infelizmente, hoje

no Ministério das Cidades, a área que menos tem verba é a
de regularização fundiária.
JS: O MPM integra a Frente Mobiliza Curitiba, criada em
2013 para disputar o Plano Diretor de Curitiba trazendo
pautas populares. Mas no fim do ano passado o Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc)
recuou na realização de uma conferência ampla sobre o
tema e reduziu o debate à sua própria plenária estendida.
Como o MPM vê isso?
PB: O processo tem sido relativamente esvaziado de
participação desde o início. A população em geral
nem sabe o que é o Plano. Quando se decide escolher
dois representantes por Regional mais os membros do
próprio Conselho de Curitiba (Concitiba), o peso da
gestão fica muito grande. Acaba se reproduzindo um
modelo tecnocrático de sociedade, em que apenas técnicos discutem o urbanismo
e acabam criando uma ficção
de participação popular. Historicamente, Curitiba se construiu como uma cidade muito
desigual. Segundo o Fórum
Urbano Mundial da ONU de
2010, Curitiba é a 17ª cidade
mais desigual do mundo. Isso
acontece porque foi feito um
planejamento que não incidiu
sobre a totalidade da cidade,
mas apenas uma parte dela,
que construiu o mito da cidade modelo. Em contrapartida, os bairros mais distantes,
da periferia, ficaram ao menos
parcialmente excluídos desse
processo. Por isso também Curitiba é uma cidade tão violenta, com 40 homicídios para 100
mil habitantes em 2011, mais
do que São Paulo e Rio de Janeiro somadas. Será que a elite
técnica e econômica de Curitiba está pronta para admitir
que criou uma cidade desigual
e violenta?

NA PAUTA

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

curtas

Iniciada a Campanha Salarial 2015
dos Servidores Municipais de São Paulo
Os trabalhadores do serviço municipal de São Paulo entregaram em fevereiro a pauta
de reivindicações para a Campanha Salarial de 2015. Na pauta existem as questões
gerais, setoriais e nacionais, agrupadas em 16 pontos. O Sindisep também deve fazer
lançamento da campanha na Câmara de Vereadores de SP e realizar seminário sobre a
lei salaria. Já em 18 março, o Sindsep estará com a categoria na rua no Dia Nacional de
luta dos servidores municipais unificados, organizado pela Confetam. (MR)

Protestos miram
guinada à direita
do governo
Foto: CUT Nacional

MPT-PR recebe mais de 300 denúncias de
trabalho escravo nos últimos cinco anos
O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) recebeu, desde 2010, 315 denúncias de trabalho análogo ao de escravo, tráfico de trabalhadores e trabalho indígena.
No mesmo período, 168 Termos de Ajustamento de Conduta foram firmados e 25 ações
foram ajuizadas na Justiça do Trabalho. Cerca de 1/3 das denúncias se referem à região
atendida pela sede, em Curitiba. “Atualmente o Brasil tem demonstrado uma eficaz atuação na repreensão do trabalho escravo, mas a atuação do Estado não deve se limitar à
coerção. O desafio maior está na reinserção desses trabalhadores resgatados, qualificando-os para o mercado de trabalho”, opina o procurador-chefe do MPT-PR, Gláucio
Araújo de Oliveira. (MPT-9)

F

Por Gustavo Vidal

Tribunal dos EUA rejeita acusação
de negligência a crianças haitianas

Foto: Nuestramiranda.org

Cerca de 8700 crianças haitianas morreram após terremoto que ocorreu há cinco anos
no país (na época 250 mil pessoas morreram). A falta de ajuda humanitária suficiente
por parte da ONU e grandes potências seria a responsável por essas mortes. “Apesar
dos apelos de todo o mundo para fornecer remédios para vítimas de cólera, parte da
ajuda foi negada”, expõe o Instituto para a Justiça e Democracia no Haiti (IJDH). Mesmo
assim, um tribunal nos EUA que julgou a ação inocentou a ONU, conforme declarou o
membro do sindicato UNIFOR, Joe Emersberger. Para ele, o recurso foi desviado: “95%
dos fundos de ajuda não foram repassados ao governo haitiano e sim a um setor de
ajuda externa, muitas vezes corrupto e sem controle”, aponta. Isso significa 340 milhões
de dólares dos 2 bilhões necessários. (MR com Telesur)

oram 15 capitais. Milhares de
trabalhadoras e trabalhadores
nas ruas. Uma única pauta.
O dia 28 de fevereiro foi marcado
por protestos contra a austeridade
econômica imposta pelo governo
federal.
A indignação, também motivada pela equipe à frente da economia, é a restrição de direitos dos
trabalhadores, editada por duas
medidas provisórias: 664 e 665. E
ataque aos direitos é o que as mobilizações das centrais sindicais querem evitar que seja ampliado. “A
crise é do mercado. Ele que arque
com as consequências”, dizem os
manifestantes das centrais.
Ao mexer no bolso do trabalhador, o governo contradiz o discurso eleitoral. O projeto político
que levou o PT ao quarto mandato
seguido indicava o enfrentamento
do mercado, a busca de alternativas
para contornar uma crise econômica. E não para que os trabalhadores
pagassem pela crise.
Colocando a agenda proposta
pelos adversários, o PT atende ao
anseio de metade da população,
contrariando a sua base de sustentação que defendeu o partido no
pleito eleitoral. Definitivamente
não é esta agenda econômica que foi
eleita em 2014.
Enquanto busca solução cor-

tando direitos trabalhistas, o governo não se move contra a taxação das
grandes fortunas, previsto pelo artigo 153, inciso VII da Constituição
Federal. Certamente, desta receita
viria boa parte da arrecadação que
se pretende privando trabalhador
de seu direito.
O sentimento de traição era
evidente nos atos pelo país. Ampliar
o tempo para concessão de benefícios, como o seguro desemprego,
ou impedir a elevação do imposto
de renda, não eram pautas esperadas pela classe trabalhadora para o
primeiro ano da nova gestão petista.
Paraná
Em Curitiba, milhares de trabalhadores foram às ruas. Metalúrgicos pararam rodovias e ruas próximas às fabricas. No centro, centenas
de pessoas ligadas às centrais sindicais se reuniram na praça Santos Andrade. Lá, os governos municipal e
estadual também foram lembrados
por seus calotes aos servidores e a
elevação de impostos. Parece que
há uma política de estado contra
trabalhadores. Nas três instâncias, nenhuma maldade foi anunciada antes de ser aplicada. A surpresa tem sido desagradável nesse
começo de 2015.
Após o anúncio de uma mobilização nacional, o governo federal
cogitou a possibilidade de repensar
algumas das medidas. Proposta que
ainda não se concretizou.

AGENDA

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

Coletivo da FCC
Data: 23 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Sismuc

“É na crise que se formam
as grandes fortunas”

Entrega da Pauta Geral Coletivo das Finanças
(Campanha de Lutas 2015)
Data: 11 de fevereiro
Horário: 14:00
Local: Prefeitura de Curitiba

Coletivo do Samu
Data: 11 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Subsede
R. Lourenço Pinto, 118

Data: 25 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos
Aposentados

Data: 26 de fevereiro
Horário: 14:00
Local: Subsede
R. Lourenço Pinto, 118

Coletivo dos Sociólogos Coletivo dos Fiscais
Data: 11 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Data: 26 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da FAS

Seminário de
Assédio Moral

Data: 12 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da SMELJ
Data: 13 de fevereiro
Horário: 19:30
Local: Subsede
R. Lourenço Pinto, 118

Coletivo da
Câmara Municipal
Data: 13 de fevereiro
Horário: 19:30
Local: Sismuc

Coletivo dos
Polivalentes

Data: 16 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos
Professores de
Educação Infantil
Data: 18 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo do ICS
Data: 19 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Sismuc

I Módulo Curso
Formação

Data: 20 a 22 de fevereiro
Horário: 19:00
Local: Subsede
R. Lourenço Pinto, 118
interatividade
A agenda publicada aqui está sujeita a
alterações, portanto, confira sempre o
site do sindicato. O link é
sismuc.org.br/agenda-indice

Data: 28 de fevereiro
Horário: 09:00
Local: Subsede
R. Lourenço Pinto, 118

Coletivo dos Agentes
Administrativos
Data: 02 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos
Delegados Sindicais
Data: 03 de março
Horário: 09:00
Local: Sismuc

Coletivo dos
Delegados Sindicais
Data: 03 de março
Horário: 14:00
Local: Sismuc

Coletivo dos
Trabalhadores
de Escola
Data: 04 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo do
Abastecimento
Data: 05 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

O

Por Manoel Ramires

Reprodução

mundo está em
crise há alguns
anos. Essa crise
se intensificou após a
concordada do banco
Lehman Brothers em
2008. O efeito gerado
nos países emergentes,
na Europa e nos EUA
foi recessão, ajustes
fiscais, cortes de gastos
públicos e direitos trabalhistas e demissões de
trabalhadores. Mas não é disso, diretamente que
o filme Le Capital (O Capital) trata. Ele foca no
outro lado, ou seja, naqueles que lucram com o
crescimento e com a crise, que ganham dinheiro
em cima da especulação.
O enredo mostra a ascensão por acaso de
um jovem capitalista ao banco mais importante da Europa. Era para ele ser um laranja,
contudo, ao ‘rezar’ a cartilha do mercado, ele se
torna protagonista. E o que ele faz para tanto?
Demite. Demite para lucrar. Afinal, a linguagem do mercado entende que com menos funcionários, os sobreviventes aumenta a
produção, se economiza e mantém o lucro. É a receita neoliberal. Prato dividido com o
governo, que terá que acolher as demissões através da seguridade social. Ou, como diz
o tio socialista do filme, para sustentar o padrão de vida dos acionistas da República de
Miami, o indivíduo é ferrado três vezes, primeiro como trabalhador, segundo como correntista, terceiro como pagador de impostos.

resenha

É a turma do 1%

V

Por Manoel Ramires

ocê acha que Karl Marx está ultrapassado, que a luta de classes deu lugar ao conflito entre minorias, que os governos gastam em demasia com programas sociais.
Enquanto isso, 1% da população mundial deve concentrar 50% da renda até 2016 e
os outros 99%, incluindo você, dividem o restante. O resultado é que um bilhão de pessoas
sobrevive com 1,25 dólares por dia e quase 1/10 da
população passa fome. Mas e o 1%, quem faz parte do
clube?
A resposta está no livro “O capital”, do economista francês Thomaz Piketty. Ele não concorda com
o cenário apocalíptico criado por Marx, tampouco
sustenta a versão de que é necessário o bolo crescer
para dividi-lo ou que os mercados se autorregulam.
E Piketty tem crédito para isso, uma vez que analisou dados de 20 potenciais mundiais no período
de duas décadas para concluir que as desigualdades
econômicas e sociais seguem inalteradas: “A história
da desigualdade é moldada pela forma como os
atores políticos, sociais e econômicos enxergam o que é justo ou não e pela sua influência. A
desigualdade não é necessariamente um mal em si.
A questão é decidir se ela se justifica e se há razões
concretas para que ela exista”, discute Piketty.

