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PMC desaparece com 9,88% dos educadores
A Secretaria de Educação parece ter desistido de reajustar o salário de educadores em dezembro

para aproximar com a isonomia
do magistério. Educadores devem
se mobilizar. Mais na página 3.
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MOBILIZAÇÃO

Vitória nas

Finanças
Mobilizados pelo Sismuc,
trabalhadores da Secretaria de
Finanças conseguiram incorporar gratificações aos seus salários.
Confira na página 2.

ENTREVISTA

Greve na

Educando
para a luta

Enfermeiros têm se mobilizado
em busca da extensão de gratificação de 80%. Assembleia aprova
indicativo de greve. Mais na página 4.

O Jornal do Sismuc entrevistou o novo presidente
da APP-Sindicato que acusou
o governador reeleito de promover o desmonte pedagógico do estado. Leia a entrevista na página 10.

saúde

Foto: Montagem

A dona

da grana
A Prefeitura de Curitiba tem realizado corte de custos em todas
as secretarias, desde o não pagamento como a exclusão de horas
extras, até a repartição de recursos de gratificações. Por outro
lado, os mesmos cortes não ocorrem com os contratos terceirizados e a secretária de finanças Eleonora Fruet foi à Câmara
Municipal e apresentou saldo de R$ 257 milhões. Portanto, a pergunta que fica é: o sacrifício é sempre dos servidores públicos?
Confira a reportagem na página 8.
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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

editorial

Uma secretária acima do debate?
A Prefeitura de Curitiba entregou à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária 2015 (LOA). Nele, em detalhes, estão
todas as receitas e despesas do município.
Mas como olhar para 2015 sem fazermos a
devida análise da situação atual? Sendo assim o Sismuc traz nesta edição reportagens
que visam subsidiar os trabalhadores e a
população para analise critica, propositiva e
proativa junto aos vereadores no sentido de
reivindicar melhorias na distribuição de verbas de modo a garantir o serviço público de
qualidade observada o princípio da gestão
100 % publica.
Sem dúvida alguma a secretária de
finanças Eleonora Fruet tem sob sua responsabilidade uma das, se não a mais,
importante secretaria do município e, consequentemente, uma das mais poderosas
pastas da gestão. Entretanto, num estado
democrático de direito se faz necessário
uma gestão democrática também em todos
os setores. Nesta linha de pensamento cabe
questionar: será que ao invés de ter uma super secretaria não deveria ter uma gestão colegiada onde a tomada de decisões pudesse
ser feitas a partir dos debates em cada secretaria com os seus trabalhadores?
Se esta pergunta for feita a qualquer
dos secretários da gestão Fruet, a resposta
será de que isto acontece. Mas entre a res-

F

Por Manoel Ramires e Phil Batiuk

oi sancionada pelo prefeito
Gustavo Fruet a Lei Municipal 14526, que incorpora as
remunerações variáveis para cargos típicos da Secretaria de Finanças. O projeto de lei foi aprovado
em primeiro turno na Câmara
Municipal no último dia 30 e é reflexo da luta dos trabalhadores no
Sismuc.
A conquista é considerada

posta verbalizada e as ações concretas há
uma grande diferença. Vejamos, por exemplo, o choque de gestão com cortes de 25%
de horas extras até mesmo em setores essenciais e a falta de contratação profisisonal.
Essa irresponsabilidade só não sofre abalos
maiores por causa do comprometimento dos
servidores que extrapolam seus contratos de
trabalho realizando horas extras, mesmo que
não pagas.
O Sismuc considera que qualquer corte
precisa ser debatido com todos que executam as políticas publicas. Mas isto não ocorreu. E, de forma educada, os secretários das
pastas dizem à população: “estamos nos
empenhando junto à Secretaria de Finanças
para que não sejamos afetados pelo corte,
pois precisamos que os servidores façam jornadas extraordinárias”.
Outro exemplo claro de ausência de amplo debate vertical e horizontal na administração são os dois Projetos de Lei encaminhados à Câmara municipal no inicio deste
mês, onde os servidores foram surpreendidos com a criação por parte do Executivo Municipal de regulamentação de banco de horas
tema este que envolve certa de 35 mil trabalhadores sem que houvesse qualquer diálogo
com a categoria e um outro projeto alterando
o atual Plano de carreiras no tocante aos procedimentos de crescimento de carreiras alte-

histórica pelo sindicato, principalmente porque unificou uma secretaria em torno do movimento
sindical. “Foram realizados diversos encontros desde 2010 para
atingir essa pauta. Recentemente,
no mês de maio, servidores da secretaria retomaram a mobilização
e deflagraram estado de greve,
pois sabiam que a gestão não estava dando encaminhamento as
suas reivindicações”, recupera
Irene Rodrigues, coordenadora da

rando prazos e retardando o beneficio financeiro oriundo da evolução na tabela salarial.
Por outro lado, também é importante
olhar os resultados financeiros do ano de
2014, quando a secretária Eleonora Fruet
coloca que houve superávit. Ora, fica contraditório falar em crise e falta de dinheiro para
os servidores municipais e apresentar crescimento ao legislativo. Outra situação que
mostra o antagonismo da gestão financeira
de Curitiba e o fato de altos investimentos na
iniciativa privada, com terceirizações, caso
mais recente dos Armazéns da Família, que
consome parte significativa do orçamento.
Por fim não poderia deixar de ser dito
neste espaço dos gastos da gestão com
pagamentos de pessoas físicas, o que sugere precarização do trabalho, pois prestação
de serviço deve ser atividade de pessoas jurídicas, e também o investimento em cargos
comissionados especialmente na secretaria
de Comunicação social, cuja a maioria dos
profissionais ali lotadas não são servidores
de carreiras.
Diante destas considerações convidamos você servidor (a) publica (a) a leitura do
nosso jornal de outubro. Com olhar critico de
alguém que conhece as reais necessidades
da população de Curitiba tire suas próprias
conclusões a quanto à política financeira da
nossa cidade.

entidade.
Excluídos da
incorporação
Mesmo com a
aprovação ocorrida no
Legislativo Municipal, os
analistas de desenvolvimento organizacional,
auxiliares administrativos, por exemplo, não
foram incluídos de forma isonômica. Ou seja, carreiras
que não são típicas da Secretaria
de Finanças não tiveram incorporação, mas pelo menos garantiram o desconto previdenciário, o
que significa retorno na aposentadoria.
Mas essa diferença desagradou os trabalhadores, que devem
seguir mobilizados. “A luta agora
é buscar uma fórmula que estenda
essa remuneração para todos, de

forma igual, nos proventos. É que
o pagamento pode até ser igual
na ativa, contudo, no momento
da aposentadoria, enquanto as
profissões típicas recebem a integralidade, os demais levam apenas
a média da contribuição”, sinaliza
Irene.
Plano de Carreira
Mas a conquista dos servidores das finanças não pode
parar apenas na incorporação.
Para o Sismuc, o servidor deve
garantir melhoria nas condições
de trabalho e remuneração por
meio de um novo plano de carreira, como pontua o coordenador Giuliano Gomes: “A incorporação vem a ser um desejo e
uma conquista que se concretiza. Contudo, existem outras
questões que devem ser discutidas neste momento.
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negociando...

vitória popular

Conselho Estadual de
Saúde reprova manobra
contábil de Beto Richa
or doze votos contra sete, as entidades integrantes do Conselho
Estadual de Saúde rejeitaram a
apresentação de contas da Secretaria
Estadual de Saúde (Sesa), referente
à Lei de Orçamento Anual (LOA) de
2015.
A negativa se deve ao fato de
o governo Beto Richa realizar uma
manobra contábil. Ele incorporou de
forma inadequada na LOA valores
referentes ao Hospital da Polícia Militar, ao sistema de saúde complementar
do servidor estadual, chamado SAS, e
ao Programa Leite das Crianças, programa relacionado à prevenção nutricional, financiado pela Secretaria da
Agricultura do estado. O valor estipulado para esses itens alcança R$ 304
milhões.
De acordo com entidades que rejeitaram a LOA, é importante o investimento nesses itens, mas não podem ser
incorporados no Orçamento Estadual
da Saúde. A reunião contou com a presença do Ministério Público do Paraná,
que forneceu subsídios para o posicionamento das entidades.
Com isso, o investimento em
Saúde no Paraná segue abaixo do patamar mínimo de 12% anuais. O próprio
Ministério Público afirmou que a Sesa
não forneceu todos os dados para
análise dos conselheiros. As contas de
2013 foram validadas pelo Tribunal de
Contas, no entanto, o MP qualificou
que o TC não se trata do Poder Judiciário.

Reincidência
A Federação dos Sindicatos dos
Servidores Públicos Municipais Cutistas do Paraná (Fessmuc) somou-se à
rejeição à LOA/2015. Apesar de o risco
de a Lei ser aprovada à revelia da sociedade civil organizada, Irene Rodrigues,
representante da entidade, aponta a
importância de o Ministério Público
ter acatado o posicionamento dos servidores municipais, que denunciaram
o fato de o governo do estado repetir o
erro já cometido na gestão de Curitiba.
“Na gestão Beto Richa ele também
colocou as despesas do Instituto Curitiba de Saúde (ICS) como despesas do
SUS, o que gerou uma ação do MP e, em
conseqüência, foi feito um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) e a Prefeitura retirou do Orçamento da Saúde.
Mas parece que a lição não foi aprendida”, diz Irene Rodrigues, coordenadora
do Fessmuc.
Em que pese o fato de a política de
baixo financiamento da Saúde certamente seguir acontecendo no Paraná,
com a reeleição do governador Beto
Richa (PSDB), a vitória das entidades
do campo popular na votação abre um
precedente importante.
“Porque via de regra os gestores
têm conseguido de alguma forma neutralizar. Como aconteceu em 2013,
apresentando um documento paralelo, com compromissos que acabam
não sendo o documento oficial, com
promessas que depois caem esquecimento, ou mesmo levando a aprovação
com ressalvas”, aponta Irene.
Foto: Pedro Carrano

Conselho Estadual de Saúde reprova contas de Richa
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Trabalhadores querem saber
onde foi parar a proposta de
9,88%, além de questionar
condições de trabalho.

Educadores querem
explicações de Fruet
Foto: Manoel Ramires

P

Por Pedro Carrano

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

O

Por Manoel Ramires

s educadores têm obtido muitas
conquistas como a antecipação
do Plano de Carreira, a eleição de
direção e a aposentadoria especial. Nem
por isso vão deixar de cobrar explicações
do prefeito Gustavo Fruet. A principal
delas é saber se a gestão recuou na proposta de reajustar os salários em 9,88%,
como havia dito no período da greve. A
porta voz da má notícia foi Ida Regina,
superintende de gestão educacional, em
reunião em setembro. Além disso, os
educadores querem esclarecimentos sobre o cumprimento da hora-atividade,
assédio moral e relatórios sobre Licença
para Tratamento de Saúde (LTS).
Para negar o reajuste de 9,88%, a
porta voz da Prefeitura afirmou que os
servidores haviam rejeitado a proposta
da gestão. No entanto, mesmo com a
“recusa”, avançaram o Plano de Carreira,
aposentadoria especial e eleição de direção, que estavam no pacote da gestão.
Outro argumento utilizado é a escassez de verbas. Argumento rebatido pelo
Sismuc. “Não adianta a Prefeitura dizer
que não tem dinheiro. A arrecadação
é enorme. Se tinham ‘recursos’ no momento da proposta, agora eles desapareceram?”, indaga Ana Paula Cozzolino,
coordenadora geral do Sismuc.
Em recente prestação de contas na
Câmara Municipal, a irmã do prefeito
e secretária de finanças Eleonora Fruet
demonstrou que o investimento na edu-

cação está em 25,19%. Cerca de 5% a menos do que o prometido durante a campanha, que era 30%. Em valores atuais,
falta investir pelo menos R$ 115 milhões.
Agora, os educadores vão encaminhar ofício para o prefeito, com cópias
para as secretarias de educação, finanças
e recursos humanos para ter um posicionamento oficial da gestão. Além do valor, os trabalhadores querem explicações
sobre o cumprimento da hora atividade,
como o assédio moral está sendo coibido
e dados sobre LTS.
Plano de Carreira e nomenclatura
Após análise do departamento jurídico da Câmara Municipal, os projetos
de lei que tratam do Plano de Carreira dos
educadores e a mudança de nomenclatura
tramitam pelas comissões. A expectativa é que ela seja votada até novembro.
Neste sentido, o sindicato considera ser
possível avançar mais. “Antes da greve, a
proposta era de um plano de carreira só
em 2015. Trouxemos o plano para esse
ano e em conjunto com o magistério. Não
tem nada nele (plano) que não tenha sido
debatido com os servidores. Mas é possível ter outros avanços”, considera Irene
Rodrigues, coordenadora do Sismuc. Um
deles é sugerir emenda em que o Plano
seja encurtado para os servidores que estão próximos da aposentadoria.
Ainda na Câmara Municipal está
o debate sobre crescimento vertical e
horizontal. Um dos principais questionamentos é o prazo de fevereiro para que
ocorra a progressão.

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

Saúde atrasa mais uma vez implementação da isonomia
do ESF e servidores tiram indicativo de greve

O

Por Manoel Ramires

s enfermeiros têm
se mobilizado em
busca da extensão de gratificação de 80%
relacionado à Estratégia
Saúde da família. Após
diversos adiamentos de
uma proposta completa
da Prefeitura de Curitiba, eles aguardavam
um posicionamento final
para o dia 13 de outubro,
mesma data de assembleia da categoria. Contudo, nem a apresentação
dos números ou a data do
pagamento foram confirmadas. Isso resultou em
uma nova assembleia no
dia 29 de outubro em que
pode ser encaminhado in-

isonomia já

S

dicativo de greve.
Na reunião entre
sindicato e Secretarias Recursos Humanos e Saúde,
a porta-voz de Adriano
Massuda pediu mais vinte
dias para apresentar uma
proposta sobre isonomia
na ESF. O novo prazo foi
criticado fortemente pelo
Sismuc.
Principalmente
porque a prefeitura pede
mudanças de prazo. “Nós
estamos aguardando desde
o começo do ano. Já mudaram a proposta diversas
vezes. Agora a palavra do
secretário está empenhada
e não queremos que ela
fique sem crédito”, critica o
enfermeiro Lídio Leonardi.
O sindicato cobrou
que o pagamento dos 80%

Foto: Manoel Ramires

dos enfermeiros ocorra
em novembro. Após ligação telefônica da portavoz, o secretário Adriano
Massuda aceitou conversar já no dia 23 de outubro, quando uma nova
mesa está marcada entre
sindicato e prefeitura.
Indicativo de greve
Os adiamentos de
prazos da Prefeitura e a
falta de compromisso no
pagamento das gratificações referente à Estratégia Saúde da Família e o
IDQ fizeram com que os
servidores optassem pelo
indicativo de greve. A
data para nova assembleia
que pode deflagrar a greve
é dia 29, um dia após o Dia
do Servidor Público.

Sindicato discute mudanças no IDQ

Por Manoel Ramires

ervidores da saúde se reuniram com as secretarias de
saúde e recursos humanos.
O encontro teve o intuito de debater os dois decretos que desmembram o IDQ. Um que trata
do Qualifica SUS e outro aborda
o difícil provimento. No debate,
o sindicato também solicitou que
a avaliação do trabalho seja estendida também a gestão da saúde do
município. Nesta mesa a Secretaria de Recursos Humanos expli-

cou porque as chefias de unidades
terão critérios diferenciados de
remuneração. O desconto previdenciário também foi abordado.
O encontro com os gestores
discutiu os critérios de avaliação
dos servidores da saúde em relação ao Qualifica SUS e ao difícil
provimento. O sindicato se preocupou, principalmente, por excesso de rigor nas avaliações e a
possibilidade de se perder recursos financeiros de gratificações e
remunerações variáveis. Houve
avanço em relação ao difícil

provimento. Para as especialidades, será pago 30% de difícil
provimento e 10% de IDQ sobre
o vencimento básico de cada servidor. Outros 10% foram incorporados no salário.
Outro ponto central da
discussão é a necessidade de
se ampliar a avaliação para a
gestão. “Se a avaliação atinge o
indivíduo, a equipe, porque não
se pode avaliar a gestão? Muitas vezes o profissional não tem
condições ideais de trabalho e
através da avaliação da gestão é

possível apontar problemas”, responsabiliza Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
A gestão reconhece a falta de
materiais. Ela argumentou que as
prestadoras de serviço não cumprem o contrato e, muitas vezes,
pagam a multa e não fornecem o
material. “A gente até pode colocar isso na pauta da reunião técnica. O que a gente precisa saber
é o que vai ser avaliado”, comprometeram-se os gestores.
Desconto previdenciário
O desconto previdência é

outra frente remuneratória que
os servidores se preocupam.
A Prefeitura não sabe quando
vai encaminhar para a Câmara
Municipal à lei sobre o tema. A
gestão alega que ainda vai consultar a Procuradoria Geral do Município (PGM). A falta de prazo é
criticada pelo sindicato. “Curioso, chegaram duas leis à Câmara
Municipal sem avisar o sindicato
e agora, no tema que estamos
discutindo há um ano, não tem
data?”, reclama Irene Rodrigues,
coordenadora do Sismuc.

MOBILIZAÇÃO

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?
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sufoco na saúde
Governo Gustavo Fruet ainda promove
calote nas horas extras trabalhadas
pelos servidores da saúde.

Prefeitura
admite falta de
profissionais
nas UPA’s

O

Por Manoel Ramires

Sismuc se reuniu com as
secretarias de saúde e recursos humanos para discutir
as condições de trabalho e financeiras dos trabalhadores das Unidades
de Pronto Atendimento (UPA). A
categoria tem apontado nos últimos
meses que são obrigados a trabalhar
mais, em piores condições e que a
Prefeitura de Curitiba ainda tem realizado cortes em seus vencimentos,
como horas extras. Ao todo, sete
pontos foram tratados.
Com relação à falta de trabalhadores dentro dos equipamentos
para atender a população e as escalas de trabalho, a Prefeitura admite
que “está ciente do déficit e está
aguardando um novo concurso
público”, contudo, o “concurso
depende de trâmite”, ou seja, sem
prazo definido. Isso se reflete em
problemas na escala de trabalho
em que o tema tem sido apenas estudado, mas que pode ocorrer um
alívio com a introdução de agentes
administrativos e sociais dentro das
UPA’s. Medida insuficiente, na ótica do sindicato: “Os trabalhadores
não vão colocar em risco o exercício profissional executando duas
escalas ao mesmo tempo”, alerta
Maria Aparecida Martins Santos,
coordenadora do Sismuc.
Por causa da falta de profissionais, os trabalhadores são obrigados
a trabalhar para além de sua jornada
de 30 horas. Contudo, a gestão Gustavo Fruet tem dado calote no pagamento das horas extras realizadas,
além de querer cortar 25% das horas
extras que ocorrerão nos próximos
meses. “A Superintendência Executiva está empenhada na negociação

junto à SMRH e SMF para pagamento das horas realizadas”, se defende
a gestão em ata de 8 de outubro de
2014.
Para o Sismuc, a Prefeitura deve
honrar os compromissos financeiros. “Os trabalhadores da saúde
não aguentam mais fazer trabalho
dobrado. Eles executam atividades
que deveriam ser distribuídas entre
duas ou mais pessoas. A gestão quer
ampliar o atendimento à população,
o que não somos contra, mas sacrificando os trabalhadores, inclusive
não pagando o que deve”, lamenta
Irene Rodrigues, coordenadora do
Sismuc.
Condições de Trabalho
Os servidores também demonstram preocupação com a população
quando apontam falta de equipamentos e a higiene das Unidades,
cujo asseio é terceirizado. Para esses
dois pontos, a Prefeitura de Curitiba
argumenta que trocará a prestadora
de serviço de limpeza em novembro
de 2014 e que busca “manter o suprimento adequado para atendimento”, como registra ata. Até lá, “como
ficam as possíveis contaminações
derivadas da desinfecção precária?
A Prefeitura vai correr o risco de alguém agravar seu estado de saúde ou
morrer para tomar uma atitude?”,
previne Irene.
Hospital Evangélico
Alvo de denúncias e falta de
recursos financeiros, o Hospital
Evangélico também foi discutido. O
Sismuc alertou que se ocorrer uma
parada de atendimento neste hospital isso pode sobrecarregar as UPAs.
Para o tema, a Prefeitura de Curitiba
comentou que monitora o Evangélico através da Superintendência de
Atenção.

cortes em todos os lado

Com isso, segmento sente
dificuldades devido ao baixo
patamar salarial.

Polivalentes ficam
sem horas extras

N

Por Pedro Carrano

o meu departamento, ainda tem
uma hora extra por
dia”, comenta Natel Cardoso, trabalhador polivalente
e coordenador do Sismuc.
Ele explica que a redução do
pagamento das
horas extras e
DSR impacta os
trabalhadores
devido a dois
motivos. O primeiro deles é o
fato de o servidor ter um patamar salarial
desvalorizado.
A segunda
razão está na
atividade do profissional, que tem
como característica trabalhar

nos espaços públicos da cidade, o que exige trabalho
aos finais de semana. “Tinha
época que eu fazia dois sábados e domingos por mês”,
explica.
O problema na perda
das horas extras está no fato
de que o salário do servidor

municipal permanece em um
patamar baixo, sem incorporações e “tem quem ganhe
R$ 1200”, explica, complementando: “Sem piso salarial
adequado, a pessoa se engana, temos que rever um piso
salarial adequado às nossas
necessidades”, explica Natel.
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Fale com funcionários e diretores do
Sismuc. Ligue para 3322-2475

crescimento no horizonte

Sindicato questiona alteração
de prazo para implementação
dos valores financeiros.

Prefeitura manda à Câmara
projeto sobre crescimento
de servidores municipais
Por Manoel Ramires

A

Prefeitura de Curitiba mandou para a Câmara Municipal projeto de lei que aborda o
crescimento vertical e horizontal dos servidores municipais. A
proposição 005.00221.2014 também busca eliminar concorrência e injustiça de critérios de outros governos. Com 38 artigos, a
proposição promove alterações
em seis leis já em vigor. O impacto
financeiro, a partir de 2015, será
superior a R$ 5 milhões por ano,
segundo justificativa do governo
municipal.
As principais mudanças abrangem os profissionais da educação infantil, magistério, do
aten-dimento social, da Guarda
Municipal, da Procuradoria-geral
do Município e os auditores-fiscais
e de tributos. O projeto, no entanto, não foi discutido com o Sismuc
antes de ser encaminhado à Câma-

ra: “Nós entendemos que o projeto foi encaminhado ao Legislativo
sem o aval dos servidores através
do sindicato”, comenta Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
Um das principais alterações
do projeto é corrigir alterações
financeiras e desestimular a competição entre os servidores municipais. ”Foi identificada a existência de flagrantes injustiças nos
regramentos que norteiam os
mecanismos de trajetória de carreira entre os servidores”, aponta a
justificativa, assinada pelo prefeito
Gustavo Fruet, que complementa,
“não se justificam no ambiente de
colaboração mútua e redução do
caráter competitivo na atuação
cotidiana dos servidores municipais, que a atual gestão busca construir em favor da melhoria das
condições de vida e trabalho dos
servidores“.
Impacto financeiro
A nova lei também promove

alteração nos pisos de médico,
cirurgião dentista e auxiliar de
saúde bucal (impacto financeiro,
neste ano, de R$ 357,8 mil). Ao
explicar o impacto financeiro superior a R$ 5 milhões de 2015 em
diante, a Prefeitura de Curitiba
diz que “considerou o percentual
de avanço de 2,8% de crescimento
horizontal para a totalidade dos
servidores estáveis do quadro funcional” e “crescimento vertical de
15% para um quinto dos profissionais”.
Se a lei for aprovada e regulamentada em 90 dias, ela terá
“efeitos financeiros” a partir de
1° de fevereiro de 2015. “Isso é resultado da falta de diálogo prévio
com os servidores. Em outros
tempos, as vantagens financeiras
eram implementadas em dezembro. Com esse projeto atrasou em
dois meses. Nós vamos cobrar o
valor perdido nestes dois meses”,
esclarece Irene.

DIREITO
opinião

O risco da ampliação
das terceirizações
Por Gisele Veneri*

Ainda que em permanente evidência, a terceirização
trabalhista voltou a ser alvo de expectativa para aqueles que
veem, em sua contratação deliberada, riscos ao trabalhador. Isto porque após perder em todas as instâncias, tendo
inclusive seu Recurso Extraordinário negado pelo Supremo
Tribunal Federal, a empresa Celulose Nipo Brasileira S/A
(Cenibra), interpôs agravo ao recurso. O qual fora não somente recebido pelo Ministro do STF, Luis Fux, mas, sobretudo teve a apreciação de sua matéria atribuído caráter de
repercussão geral.
Vale lembrar que este tipo de contratação encontra-se
carente de regulamentação específica. A sustentação tem se
dado por meio da Súmula nº 331 do TST, que durante muito
tempo vem alcançando o objetivo de restringir a terceirização irrestrita que atribui evidentes prejuízos ao trabalhador.
O posicionamento majoritário do Tribunal apenas permite a contratação terceirizada de trabalhadores para desenvolvimento de atividade-meio do tomador, sendo assim
considerada aquela que não é inerente ao objetivo principal da empresa, vez que mesmo se tratando de serviço necessário, não tem relação direta com a atividade principal da
empresa. Ou seja, uma empresa de segurança pode terceirizar o serviço de limpeza, jamais o próprio serviço por ela
oferecido. Para tanto, além de não corresponder à atividadefim da empresa, somente será permitido terceirizar relações
revestidas de impessoalidade, nas quais não se encontre
presente a subordinação.
A análise dos efeitos da terceirização há anos tem
demonstrado a precarização que sua forma de contratação acarreta às relações trabalhistas. E os argumentos de
geração de empregos são facilmente contrariados quando
confrontados com o desrespeito aos direitos que esta modalidade de contratação impõe ao trabalhador. Tais como:
ausência de treinamentos e investimentos adequados;
encerramentos de atividades empresariais com mora na quitação das verbas trabalhistas; alta rotatividade; precarização
das condições de trabalho dos terceirizados; baixos salários;
dentre outras infinidades de desvantagens quando comparadas às condições a que estão sujeitos os funcionários diretamente contratados pelas empresas tomadoras de serviços.
O Direito do Trabalho atribui ao trabalhador condição
de hipossuficiência na relação de emprego, o que faz com
que a busca pela garantia dos direitos trabalhistas dos
funcionários terceirizados seja tema permanente e de discussões calorosas.
Sob o argumento de inconstitucionalidade na restrição
da contratação de mão de obra, a discussão reacendida se
apega ao direito de livre contratação, o que poderá resultar
em um abalo descomunal nas garantias trabalhistas, uma
vez que não só possibilitará a terceirização deliberada, inclusive, para contratação de execução de atividade-fim da empresa; mas também em virtude de eventual equiparação nas
relações contratuais havidas entre contratante (empregador)
e contratado (empregado), o que seria desastroso para toda
e qualquer proteção à dignidade da pessoa humana e valorização social do trabalho.
*Gisele Veneri é advogada em sindicatos municipais como
Sismav, Sismune, Sismman, Sismmar e Sindaspp.

COTIDIANO
descritivo de função

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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Segmento elabora lista com todas as atividades em local de trabalho. Funções
extrapolam formação do servidor, geram sobrecarga e precariedade.

Administrativos da Saúde
exigem descritivo de função
O

Por Pedro Carrano

s agentes administrativos
da saúde da Prefeitura
possuem uma lista de
tarefas extensa, que vai do fechamento de faturas nas unidades
de saúde e passa até mesmo por
cadastramento das famílias em
áreas de ocupações atendidas. Em
muitos casos, isso sobrecarrega os
servidores com atividades de todo
tipo, que extrapolam as tarefas
desse profissional.
Por conta disso, a pauta mais
urgente para o atual período é a
apresentação para a Prefeitura de
descritivo de função elaborado
pela própria categoria. “A intenção é discutir as funções que eles
estejam executando, entendendo
que grande parte delas não cabe

ao profissional, chegam a ser absurdas”, afirma Ana Paula Cozzolino, coordenadora-geral do
Sismuc.
Curso permanente do SUS
Outra tarefa é garantir que
todos os servidores tenham acesso ao Curso Permanente sobre o
SUS, agora na sua modalidade à
distância. A medida é necessária,
uma vez que nem todos os servidores participaram da primeira
turma, até pela dificuldade de deslocamento do local de trabalho
até o curso. O fato gerou mobilização e houve a adequação. Como
encaminhamento, foi definida
uma campanha de valorização do
agente administrativo da saúde,
apresentando para o povo as exigências e os problemas que esse
trabalhador enfrenta.

Foto: Pedro Carrano

pra terceiros têm...

Prefeitura paga mais a
terceirizados do que a servidores

A

Por Manoel Ramires

Prefeitura de Curitiba parece ter dois pesos e duas
medidas na hora de pagar
os servidores municipais e os terceirizados. A constatação pode ser
feita ao comparar o salário de um
engenheiro em início de carreira
com outro terceirizado para prestar serviços na Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). A
diferença é três vezes maior a favor
da terceirização.
Em uma Planilha de custos que
o Sismuc obteve, a Smop sugere
pagar R$ 12.847,40 para um engenheiro de obras residente. O
serviço prestado na administração
do local da obra é a retirada de entulhos como telhas, alambrados e
outras demolições. Enquanto isso,
um engenheiro civil em início de

Agentes Administrativos
levantam pautas
principais do segmento
Um descritivo de função é o que os agentes

carreira e concursado recebe R$
3.629,46. As atribuições desses trabalhadores abrangem “executar,
elaborar, supervisionar, planejar,
analisar, emitir pareceres, fiscalizar, avaliar, atualizar, medir, levantar, dimensionar, orçar e quantificar obras e projetos de: construção
civil e construção pesada”.
Para o sindicato, essas distorções devem ser corrigidas no Plano
de Carreira. Um dos pontos é a valorização salarial dos servidores e a
estipulação do salário mínimo por
nível de formação. De acordo com
publicação da “Revista Exame”, o
salário de um engenheiro júnior é
de R$ 6 mil. “O sindicato defende
um piso mínimo de R$ 4,5 mil para
todos os profissionais de nível superior e respeita as conquistas das
profissões que tenham seus pisos
estipulados acima desse patamar”,

defende Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
O Sismuc ainda defende um
plano de carreira que dependa
única e exclusivamente do servidor. Sem qualquer interferência de
chefias. Isso significa plano único,
30 referências ao longo da carreira, crescimento automático anual de 2,1% por tempo de serviço
e reenquadramento que considere
tempo de serviço e histórico de
carreira. O sindicato também entende que não há necessidade de
avaliações: “A avaliação do serviço
público é importante. Mas isso
tem que ser diferente da questão
financeira. As pessoas precisam ter
segurança de quanto vão receber
no fim do mês. O modelo em vigor
gera competição entre os trabalhadores e desunifica a equipe”,
pontua Irene.

administrativos também estão exigindo. Reunião
do coletivo definiu quais são as principais pautas do segmento: gratificação técnica, aumento
do piso salarial e gratificação de risco técnico
levado para a aposentadoria. O risco técnico se
configura como a responsabilidade do agente em
assinar documentos importantes.
Outras lutas do segmento são a mudança
de atribuição do agente para o nível técnico, assim como a possibilidade de transferência de
secretarias. “O administrativo é quase um polivalente, faz um pouco de tudo. Em cada secretaria,
o trabalho se tornou mais específico. Hoje, um
administrativo de uma secretaria não passa para
outra. Existe o quadro de oportunidades, mas
não se consegue a transferência”, critica Everson
Schiessel, coordenador do Sismuc.

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

Em Curitiba, não faltam
recursos para empresários

O

Por Phil Batiuk

argumento da Prefeitura para privatizar,
conceder, terceirizar
e outras maneiras de vender o
bem público é o de que não tem
recurso para investir no serviço
público. Mas não é isso que se
verifica no Portal da Transparência do município. Com uma
breve “mineração de dados” nas
finanças municipais por meio
do Portal da Transparência, já
se pode encontrar de onde vem
e para onde vão as “jazidas de
ouro” dos cofres públicos. Entre terceirizações, transferências para instituições privadas
com fins lucrativos, execuções
orçamentárias delegadas a consórcios, investimento direto em
empresas e consultorias, 43%
dos R$ 7.176.000.000,00 totais
orçados saem das mãos da Prefeitura para terceiros.
“Quando questionamos a
falta de concursos públicos para
as UPAs, vem da gestão uma

proposta de contrato celetista.
Quando reivindicamos mais atenção ao Jardim Zoológico, a
resposta da Prefeitura é privatizar. Em todas as unidades, o
corte nas horas-extras é de 25%.
A gestão defende que o problema
é que falta verba, mas fica claro
para o sindicato que, se falta dinheiro, é porque ele está indo
para a iniciativa privada”, aponta
Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc.
Transferência e fiscalização
A sociedade pode fiscalizar
e cobrar a gestão em relação aos
serviços públicos se entende que
não está sendo feito um bom trabalho. Por outro lado, quando
a Prefeitura repassa o serviço
para a iniciativa privada, o povo
não pode sequer contar com a
livre concorrência, já que vencedores de licitações e gestores de
consórcios têm autonomia para
executar dentro de critérios préestabelecidos em edital.
“Parece que é de propósito.
Que fecham a torneira do re-

curso público nos serviços com
algum interesse em privatizar ou
terceirizar”, questiona Ana Paula.
Só no caso da contratação de terceiros, 32% do orçamento total
que vai para empresários de diversos setores. 61% do que entra
na Secretaria de Comunicação
Social é destinado a terceirizados.
Na Secretaria de Administração é
pouco mais da metade. Na Setran
é 43% e no Meio Ambiente chega
a um terço.
Repartindo o bolo: Dinheiro de secretarias são destinados

Gestão alega falta de
verbas para negar novos
concursos, aumento
real, pagamento de
horas-extras, entre
outros, mas 43%
do orçamento total
já foi para a iniciativa
privada em 2014.

a terceirizados
A Saúde é um caso à parte.
Toda a gestão financeira é realizada a partir do Fundo Municipal da Saúde, que recebe recursos do tesouro local, estadual,
nacional e de outras fontes. É
praticamente um bilhão e meio
de reais para 2014 e, metade de
tudo isso, vai para a iniciativa
privada. Mas essa não é a única
área em que o dinheiro sai dos
fundos. No caso de fundações e
institutos, como a área de Cultura, o Ippuc e o Turismo, isso
também acontece.
Por não serem secretarias,
fundações e institutos são praticamente obrigados a terceirizar.
25% da FCC, por exemplo, vai
para a iniciativa privada. Mas
pior ainda é que outros 44% do
Fundo Municipal da Cultura, ou
R$ 12,6 milhões, também saem
do erário público para bolsos
privados. No Ippuc, “apenas” 14%
vai para os empresários, mas no
Fundo Municipal de Urbanismo,
92% entra lá só para ir direto à

livre iniciativa. E o Instituto Municipal de Turismo terceiriza 52%
de sua verba, em uma dobradinha
com os 47% que saem do Fundo
Municipal do Turismo.
No último dia 30, a secretária de finanças Eleonora Fruet
foi até a Câmara Municipal apresentar um saldo de R$ 257 milhões nos primeiros oito meses
de 2014. Entretanto, para o servidor, a política que vem sendo
implementada é a do Choque de
Gestão. O sindicato não é contra
investimentos e obras na cidade,
mas questiona o porquê do corte
em 25% nas despesas com os servidores.
“Isso é uma maquiagem. Parece que apenas uma pequena
parcela do orçamento vai para
terceiros, mas quando analisamos a fundo vemos que, no total,
43% de todo o recurso do município, que sai do bolso do povo,
vai para o do empresariado.
Então fica a dúvida: porque o arrocho para o servidor”, pergunta
a coordenadora.

DENÚNCIA

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

Recursos para cultura em Curitiba
estão abaixo do necessário

A

Foto: Pedro Carrano

Por Pedro Carrano

Prefeitura de Curitiba
vive uma forte crise orçamentária, que se reflete na Fundação Cultural em
especial. Cortes de itens da cesta
dos trabalhadores, falta de recursos em equipamentos e dúvidas
sobre a contratação de empresas
terceirizadas merecem debates
calorosos, que envolvem inclusive gastos com estagiários. São,
ao todo, cem espaços diferentes
da FCC sob a responsabilidade de
300 funcionários concursados.
Para os servidores, o número do
quadro de estatutários tem que
aumentar.
Análise da Imprensa do Sismuc sobre o orçamento de 2014
e sobre a proposta orçamentária
de 2015 aponta o gasto com valores no total de R$ 12.888.000,
próximo a 25% dos recursos da
Fundação. Na proposta orçamentária da Prefeitura para 2015,
constam diversos itens tipificados como serviços de terceiros

– pessoa jurídica e transferências
a instituições privadas sem fins
lucrativos.
Marcos Cordiolli, presi-

dente da Fundação, por sua vez,
argumenta que as terceirizações na Fundação não alcançam
atividades-fim, mas cerca de 200

servidores terceirizados de áreas
correlatas, como limpeza e segurança. Porém, questionado pela
Imprensa do Sismuc, o gestor reconheceu a necessidade de concurso público.
Investimento em cultura
O gestor reafirmou o compromisso com a obtenção de 1%
de investimento do orçamento
da cidade em cultura. O atual índice é de 0,6 a 0,8%. A projeção
de Cordiolli é de um primeiro
semestre ruim, com a chance de
alcançar as metas por volta de
2016.
Já João Paulo Mehl, do Coletivo Soylocoporti, que atua em
Comunicação e Cultura, analisa
que a crise de fato existe, mas
critica as atuais opções da política cultural de Curitiba e da FCC.

“Na minha avaliação, a Fundação
pecou ao priorizar uma política
de ‘grandes eventos’ culturais e
está devendo muito pela carência de projetos de políticas publicas para a cultura de Curitiba”,
afirma.
Mehl critica que não se
justifica a cultura estar em primeiro lugar na fila de cortes orçamentários. “A gestão pública
está sempre suscetível a limites
orçamentários, especialmente
os municípios, mas cabe ao gestor definir prioridades, formular projetos e correr atrás de
recursos, sejam próprios, com o
Governo Federal, ou de outros
organismos de financiamento”,
afirma.
Música por um fio
Outro ponto do debate sobre terceirizações se refere ao
Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), Organização Social
responsável pela gestão da área
musical da FCC. Responsável por
15% do orçamento do Instituto,
esse formato de OS apresenta
dificuldades e aguarda recursos
para um novo aditivo de contrato. Entre a sociedade civil, há
preocupação sobre o destino dos
cinco espaços de produção musical de Curitiba (veja Box).
“Entendemos que de forma
geral o mercado de captação
cultural enfrenta sazonalidades.
Não é um problema do ICAC,
mas um problema da Fundação.
Nos reunimos com os grupos,
procuramos achar soluções. Nenhum dos grupos será fechado e
nem reduzido. Conversei com o
Prefeito, então temos a garantia
de que vão receber o que está no
contrato”, garante Cordiolli.
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

ENTREVISTA

condição para educação

O desmonte
pedagógico no PR
O professor Hermes Leão começou sua militância no movimento
sindical docente na década de 1990, no Mato Grosso. Seu passado antes dessa experiência também rende história: Hermes foi
militar durante sete anos, de 84 a 91, no período final da ditadura
militar identificado com a ala progressista do exército. Recentemente, no Paraná, foi dirigente sindical do sindicato dos trabalhadores em educação pública do Paraná (APP-Sindicato), no núcleo
de Apucarana, região norte do estado. Agora é o presidente da
gestão 2015-2018 da APP. Em entrevista ao Jornal do Sismuc,
Leão avalia que a reeleição de Beto Richa exige uma luta contra o
que chama de “O desmonte pedagógico no Paraná”.
Por Pedro Carrano

Jornal do Sismuc. Beto Richa acaba de ser reeleito para
o governo do Paraná. Como a nova gestão avalia o novo
cenário?
Hermes Leão. Nós fizemos já desde o primeiro governo do
Richa um estudo aprofundado do plano de governo, do
plano de metas, que eles chamam, que foi um documento
que eles haviam registrado na Justiça Eleitoral, em 2010.
Feita a análise, levantamos um conjunto de desacordos que
tínhamos com aquela proposta ideológica, que é uma proposta de Estado mais enxuto. A ideia de choque de gestão
semelhante ao modelo de Minas Gerais também era um
debate que nós já conhecíamos. E adotamos um conjunto
de críticas e de avaliação de um esvaziamento da oferta de
política pública da educação em Minas. Nós fizemos um
movimento forte de resistência no governo. Mas já temos
um quadro muito preocupante que estamos chamando de
desmonte pedagógico no interior das escolas no Paraná.
Jornal do Sismuc: Poderia explicar o que vocês chamam
de desmonte pedagógico?
HL: Há um esvaziamento da oferta e da organização da
Escola de Jovens e Adultos (EJA). Eles fizeram uma resolução que traz uma perspectiva de convênios com entidades para a oferta dessa política e dessa modalidade de
EJA, por exemplo, na educação prisional, terceirizando os
serviços; passando por um debate sobre a imposição da
matriz curricular, com redução da oferta de disciplinas
importantes, do campo mais humanista, como Geografia,
Ciências e Educação Física, na matriz do ensino fundamental. Então, nessa transição para segundo mandato, dá
para dizer que vamos entrar em um período de resistência
para não perder os direitos conquistados. É o que já estamos fazendo, mas o governo sai algo fortalecido para implementar seu próprio programa que a gente já conhece, e
com o qual temos desacordo.
Jornal do Sismuc: A mais recente greve dos professores
ressaltou o papel da juventude participando do movi-

mento. Como a gestão pensa o tema
da juventude?
HL: Temos dois vieses. Um é a juventude de trabalhadores. Nós temos um
conjunto de professores e funcionários mais jovens. Temos políticas de
organização de coletivos de juventude dentro do sindicato, com recorte
etário de até 35 anos, o coletivo tem se
reunido, com formação. Foi uma boa
participação, colocando os mais jovens para conhecer o
papel do sindicato. Porque hoje a Universidade que forma os docentes tem uma formação muito precarizada e
tecnicista, não tem o debate adequado dos movimentos
sociais, tem uma formação que a gente considera que precisaria de mais qualidade mesmo. Nós trabalhamos esse
viés, aliado com uma ação de que esses professores mais
jovens pudessem ter diálogo mais forte e aliança com os
estudantes, para orientar os estudantes para também se
organizar enquanto grêmio estudantil, que é o nosso espaço de organização do estudante do ensino médio.
Jornal do Sismuc: Tivemos a eleição do professor Lemos
para deputado estadual. Mas parece que a própria representação dos trabalhadores ficou bastante comprometida.
HL: Trata-se do Congresso mais conservador desde a Ditadura Militar, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP (que aponta
a redução de 83 para 46 representantes dos trabalhadores)
Houve redução de parlamentares com o perfil mais voltado para classe trabalhadora, o que é um prejuízo imenso.
Nós da APP-sindicato fizemos um debate forte com o
Plebiscito da Reforma Política, colocando como pauta no
programa de formação de 2014, formando turmas para
fazer o debate de por que a importância de uma Constituinte Exclusiva para a reforma política, que pudesse
trazer um novo sistema eleitoral. Temos deliberado em
Congresso pelo fim do Senado. Temos todo o rol de itens
sobre reforma política que aprovamos no Congresso da
APP. Mas fica mais difícil com um Congresso que perdeu

aliados nossos, como o senador Suplicy (PT-SP) que perdeu para o José Serra (PSDB), como o Olívio Dutra (PT),
que perdeu para alguém ligado à mídia poderosa no Rio
Grande do Sul. Aqui no Paraná temos parlamentares ligados ao rádio e à mídia, no campo conservador, que foram
importantes para a reeleição do atual governador.
Jornal do Sismuc: Nacionalmente, para o próximo período, quais seriam bandeiras centrais para a Educação?
HL: As metas previstas no Plano Nacional da Educação,
que são ações e desafios para os próximos dez anos. Nós
participamos intensamente do debate do PNE. Entendemos que é uma lei positiva no conjunto, temos desacordo
em alguns itens aprovados, mas entendemos que é objeto
também de disputa, daí que entra um certo gosto ruim
com esse resultado eleitoral, porque estamos com poucos
parlamentares para fazer essas lutas. Outros parlamentares têm sim o debate da Educação, mas por um viés privatista, de educação como mercadoria. O segundo deputado
mais votado no Paraná, Alex Canziani, é conhecido como
o deputado da Educação, mas jamais alguém viu ele falar
da pauta sob o viés dos trabalhadores e da escola pública. É
preciso o avanço para que a gente aumente o financiamento público na Educação, o tema dos 10% do PIB, mas é uma
disputa acirrada por uma destinação correta, sabemos que
não basta apenas ter mais investimentos. Temos que ter as
condições, desde a valorização dos educadores. Então essa
pauta está posta em nível nacional, acho que conseguimos
colocar a educação brasileira na agenda, mas precisamos de
muita luta para avançar nas metas do PNE.

CONJUNTURA
curtas

Acompanhe as notícias no site
do Sismuc e fique bem informado:
imprensa@sismuc.org.br
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autonomia do povo
Para Central, a economia é
tema central dos brasileiros e
não pode ser terceirizada ao
interesse dos bancos.

Bancada sindical perde força
na Câmara dos Deputados
O DIAP identificou que a bancada sindical sofreu grave revés na eleição de domingo
(5). Caiu dos atuais 83 representantes para 46. Desses, foram reeleitos 32, e novos
são apenas 14. Este número poderá mudar, mas não será uma alteração significativa.
A cada eleição, a bancada sofre oscilação. Em 1988, foram eleitos 44 sindicalistas. Em
2002, o crescimento foi exponencial, 74. Talvez por influência ou reflexo da eleição de
Lula. Em 2006, caiu para 54 representantes. Este dado é extremamente preocupante,
especialmente num ambiente de forte investida patronal sobre os direitos trabalhistas,
sindicais e previdenciários no Congresso. A bancada sindical dá sustentação e faz a
defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, aposentados e servidores públicos
no Congresso Nacional, além de intermedia. (Diap)

CUT se opõe a
independência do
Banco Central
Foto: Paulo Brandão/CUT

Oposição quer investigação de Beto Richa
O líder da bancada do PT, deputado estadual Tadeu Veneri, apresentou requerimento
à Mesa Executiva para que submeta à votação em plenário o pedido de licença para
processar o governador Beto Richa (PSDB), encaminhado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em 2011. “O projeto está há três anos aqui. Tão perto de nós e tão longe do
plenário.”, disse Veneri. O pedido para processar o governador decorre de denúncia feita
pelo Ministério Público Federal em 2009 sobre desvio de finalidade na aplicação de R$
100 mil do Fundo Nacional de Saúde. A denúncia abrange o período de 2006 a 2008,
quando Beto Richa era prefeito de Curitiba. O processo foi encaminhado ao STJ porque
Beto Richa foi eleito governador em 2010 e tem direito a foro privilegiado. O artigo 89
da Constituição do Estado do Paraná estabelece como condição para o processo de
julgamento de Governador do Estado, nas infrações penais comuns, a prévia licença da
Assembleia Legislativa, por dois terços de seus membros. (Mandado Tadeu Veneri)

Suécia reconhece o Estado Palestino
A Suécia reconhecerá o ‘Estado da Palestina’, anunciou o novo primeiro-ministro, o
social-democrata Stefan Löfven. “Uma solução com dois Estados supõe um reconhecimento mútuo e a vontade de coexistir pacificamente. Por isso, a Suécia vai reconhecer
o Estado da Palestina”, declarou Löfven em seu discurso de politica geral. Para Löfven,
é preciso respeitar as demandas legítimas dos palestinos e dos israelenses no que diz
respeito a sua autodeterminação e segurança. Segundo contagem da AFP, ao menos
112 países já reconheceram o Estado da Palestina. (MR)

Auxílio-moradia para magistratura
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a regulamenta a concessão
do auxílio-moradia aos magistrados brasileiros. O valor do benefício só poderá ser pago
em relação ao período iniciado em 15 de setembro de 2014 e não acarreta retroatividade. O valor do benefício chega a R$ 4.377,73. Os tribunais e conselhos arcarão com
as despesas relativas à ajuda de custo de seus respectivos magistrados, segundo o CNJ.
A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu nesta ao Supremo Tribunal Federal (STF)
para evitar o pagamento de auxílio-moradia para todos os juízes federais, conforme
decisão do ministro Luiz Fux. Segundo a AGU, o pagamento é ilegal e terá impacto de
R$ 350 milhões por ano nas contas públicas. A decisão atinge 6.773 magistrados. No
Paraná, cerca de 800 juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do estado (TJ) já recebem
um ‘aumento’ no auxílio-moradia. Atualmente, o benefício é pago no TJ na proporção de
15% do salário bruto. O valor mínimo pago aos magistrados do estado é de R$ 3,2 mil
mensais. (MR)

Por Manoel Ramires,
com informações da CUT

A

Central Única dos Trabalhadores tem realizado
atos contra a independência do Banco Central, que é bandeira de campanha de Aécio Neves
e da candidata derrotada Marina
Silva. Para a CUT, esse modelo
promove o mercado especulador
e abre as portas para juros altos e
desemprego.
“O Banco Central Europeu é
autônomo e dita as regras para os
governos dos países daquele continente. Os burocratas daquele banco, que não foram eleitos pelo povo,
têm mais poder hoje do que o presidente de um país, que foi eleito pelo
povo. E está destruindo o sonho de

construir uma Europa unida e desenvolvida. As regras que o Banco
Central Europeu impõem aos povos está provocando recessão e desemprego”, alegou Wagner Freitas,
presidente da CUT.
Para a presidente do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, Ednete
Serafim, o modelo atual do Bacen
é o correto. “O Banco Central tem
a tarefa de controlar o fluxo de dinheiro na economia, de definir a
taxa básica de juros, de colocar regras sobre os bancos, de fiscalizar
como os bancos usam nosso dinheiro”, explicou, reforçando a crítica
contra aqueles que querem a autonomia: “E quando alguém propõe
dar autonomia ao Banco Central,
isso quer dizer tornar esse banco independente do governo”.

AGENDA

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

sinopse

Assembleia saúde
Horário: 19:00
Local: ver site

20 de outubro
Assembleia UPA
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos Aposentados
Horário: 14:00
Local: Sismuc

22 de outubro

31 de outubro

22 de outubro

3 de novembro

Coletivo Finanças
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo Educadores
Horário: 19:00
Local: Sismuc

23 de outubro
Coletivo dos Fiscais
Horário: 19:00
Local: Sismuc

23 de outubro
Reunião Saúde
Horário: 16:00
Local: Ed Delta

27 de outubro
Coletivo da FCC
Horário: 19:00
Local: Sismuc

28 de outubro

Coletivo dos Delegados Sindicais
Horário: 9:00 e 14:00
Local: Sismuc
interatividade
A agenda publicada aqui está sujeita a
alterações, portanto, confira sempre o
site do sindicato. O link é
sismuc.org.br/agenda-indice

Capitão Capitalismo

30 de outubro

Baile dos Servidores
Horário: 20:00
Local: Sociedade Gaitaço (Av. Manoel Ribas, 8172 Sta Felicidade)
Coletivo dos Agentes Adm.
Horário: 19:00
Local: Sismuc

5 de novembro

Coletivo dos Trab. de Escola
Horário: 19:00
Local: Sismuc

6 de novembro
Coletivo da Smab
Horário: 19:00
Local: Sismuc

8 e 15 de novembro
Curso de formação
Aposentadoria Especial
Horários: 9 às 18:00
Local: Sismuc

O

Por Manoel Ramires

Reprodução

Capitão Phillips é
foda. É a conclusão que se pode
obter ao fim do filme que
foi indicado ao Oscar em
2014. É mais um filme bem
executado da indústria
cinematográfica dos EUA,
em que o cinéfilo se identifica automaticamente
com o herói que protege
sua tripulação e missão e torce pela morte dos inimigos
violentos que tentam roubar o navio. O filme ainda ressalta a organização e o poderio bélico da frota naval dos
estadounidenses e a perícia dos Marines. Enfim, é mais do
que um simples longa metragem. É um eficiente material
de propaganda cultural.
Experimente olhar Capitão Phillips. Mire de uma
perspectiva pacífica, que não cultua a guerra ou o lucro a
qualquer custo. Neste sentido, Tom Hanks é o antiherói.
Ele adota a rota mais perigosa, no entanto, a que maximiza os lucros. Ele é superior intelectual que consegue
enganar os tolos assaltantes. Ele intimida a tripulação
quando ameaça recorrer ao sindicato por exporem suas vidas e protege ao máximo a
empresa que não foi “capaz” de contratar segurança armada. Some a isso que a Marinha
é mais inteligente para matar do que diplomática para conter um sequestro. Olhando
por esse viés, Tom Hanks não seria o Capitão do Capitalismo que esmaga aqueles que
não conseguem se encaixar em suas regras?

resenha

Cócegas na mente

O

Por Manoel Ramires

jornalista curitibano Aluísio de Paula lançou em setembro seu livro “Borboletas
Não Babam Letras”. São 77 haicais (poemas curtos), com 25 ilustrações de diversos
artistas, entre eles, Poty Lazzarotto, Solda, Paixão, Pryscila Vieira, Jarbas Domingos e outros. Na obra o autor exercita a poesia mínima na forma, com o máximo de conteúdo. Sua poesia, com viés bastante sintético, encerra tantos significados em
tão poucos versos, que a leitura se torna um instigante jogo de buscas e descobertas inusitadas. Sendo também fortemente
marcado pelo melhor da tradição concretista.
A obra possui formato de sketchbook, com cantos arredondados e acompanha um lápis e folhas em branco, numa
proposta de cocriação com o leitor, que
poderá interagir com o próprio autor no
livro e por meio de um site dedicado ao projeto, o www.borboletras.com.
O projeto foi apoiado pela Copel por
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de
Curitiba. Sua Fanpage www.fb.com/borboletasnaobabamletras
Serviço
Borboletas não babam letras. Aluísio de
Paula. Editora Econtexto
A venda nas Livrarias Curitiba

