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ENTREVISTA

Passar a
ditadura

a limpo

Sismuc entrevistou sociólogo Pedro
Bodê que avaliou as Comissões da Verdade. Atividade foi realizada pela Formação do sindicato. Mais na página 10.

MOBILIZAÇÃO

Vai ferver
Servidores da saúde cobram transparência de secretária. Confira na página 4.

DENÚNCIA

Faltam

servidores

Processo de terceirização tem defasado
postos de trabalho. Pesquisa do Sismuc
aponta áreas onde à realização e convocação de novos servidores públicos se
mostra urgente. Leia na página 8.

ORGANIZAÇÃO

Site novo e
campanha de
sindicalização
Novo site amplia notícias, se organiza
por editoriais, dá destaque para imagem da semana e agenda, além de trazer
mais informações da classe trabalhadora. Mais nas páginas 2 e 3.
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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br

ORGANIZAÇÃO

editorial

Vote para separar a política da politicagem
No próximo mês os servidores municipais vão as urnas escolherem seus representantes para deputado(a) estadual e federal e senador. Além disso, votam no cargo
de governador(a) e presidente. Contudo,
antes de digitar o número do candidato, o
eleitor deve separar o que é política do que
é politicagem. Essa divisão é importante,
principalmente porque alguns setores da sociedade querem desmobilizar o povo e, consequentemente, dominar eles todo cenário
político.
A política é o conjunto de iniciativas
com o objetivo de influenciar o modo de ação
de governo pela organização de um partido
político, pela influência da opinião pública e
pelo convencimento de eleitores, segundo
Houassis. Neste sentido, nos movimentos de
junho de 2013, os estudantes e a população
fizeram política, porque se uniram para de-

fender o passe livre, mais educação, saúde e
segurança. Ou seja, houve luta por mais Estado. Já politicagem são os acordos que os
governantes fazem entre si, com empresários, com as elites, com líderes comunitários
com a intenção de beneficiarem e não a
população como um todo. Também é politicagem dizer que a política não presta que todos
partidos são corruptos e que nenhum político
presta, pois esse argumento visa retirar as
pessoas das urnas.
Separação feita, é importante olhar que
os movimentos de rua, as etnias, mulheres
de rua, juventude, direitos humanos entre
outros são espaços onde todos devem participar porque neles se faz política. É o caso do
Plebiscito Constituinte, organizado por sindicatos e movimentos sociais que vem nos últimos meses organizando votação para exigir
mais participação popular nas decisões políti-

cas e uma revisão da Constituição de 1988.
Retornando a eleição, é necessário
separar o joio do trigo e analisar as propostas dos candidatos. A cidade está cheia de
cartazes, faixas, banners para promoção
própria. Nenhum com currículo. Sendo assim,
o votante consciente deve ver o histórico do
candidato se é ou não ficha limpa, quais seus
projetos, as quais grupos ele se alia e, principalmente, o que já fizeram pela sociedade.
Como a maior parte dos votos advém de
classe baixa e a média, as políticas públicas
deveriam servir ao interesse dessas classes
e não a dos empresários. E, no intuito de
encaixar corretamente a “tampa na panela”,
este jornal contém uma tabela com as prioridades dos trabalhadores. Dessa maneira, o
Sismuc espera colaborar na construção de
uma sociedade melhor com a participação e
o envolvimento de todos.
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» Coordenação Geral
Ana Paula Cozzolino
» Coordenação de Administração
Everson Roberto Schiessel
» Coordenação de Finanças
Rosimeire Aparecida Barbieri
» Coordenação de Estrutura
Irene Rodrigues dos Santos
» Coordenação de Comunicação e Informática
Adriana Claudia Kalckmann
» Coordenação de Assuntos Jurídicos
Rita Choinski Kloster
» Coordenação de Formação e Estudo Socioeconômicos
Eduardo Recker Neto
» Coordenação de Políticas Sociais
Alzira Steckel
» Coordenação de Organização por Local de Trabalho
Cathia Regina Pinto de Almeida
» Coordenação Políticas Sindicais e Relações de Trabalho
Patrícia de Souza Lima
» Coordenação de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente
Vera Lucia Armstrong

novas mídias

Sismuc lança
novo site

A

Por Pedro Carrano

direção do Sismuc
apresentou sua nova
campanha de sindicalização e novo site em sua
subsede, localizada na Rua
José Loureiro. No evento se
destacou as características do
novo espaço, que deve contar
com uma biblioteca, espaço
cultural e documentação para
referência do servidor público.
Conta também com um espaço
da chamada ciranda, para que
o servidor deixe os filhos enquanto frequenta o sindicato.
O novo site, por sua vez,

aprimora uma ferramenta que
tem servido de referência para
o servidor. Nele, o servidor
encontra informações sobre a
sua área, a divulgação de todas
as lutas, além do posicionamento e da linha de ação do
sindicato.
“As redes sociais são um
grande meio de mobilização,
mas é no site que temos uma
plataforma de informação
de referência, para o servidor e para a sociedade, além
da posição coletiva dos servidores”, afirma Adriana Kalckmann, coordenadora de comunicação do Sismuc.

Na ocasião, sindicato lançou a campanha
de filiação, o espaço da nova sede do sindicato e o site do Sismuc, com novo
formato e tecnologia.
Reprodução

» Coordenação de Aposentados
Salvelina Borges e Natel Cardoso dos Santos
» Coordenação de Gênero
Maria Aparecida Martins Santos
» Coordenação Juventude
João Guilherme Bernardes
» Coordenação de Etnia
Dermeval Ferreira da Silva
» Coordenação de LGBT
Patrícia Cristina Gonçalves
» Suplência da Direção
Alice da Silva
Alzira Isabel Steckel
Andrea da Silva Sampaio
Ari Junior de Miranda
Carmem Lucia Amaral Reichdal
Daniel Augusto Simões
Elaine Cristina Borba dos Santos
Edilson Aurélio Melo
Eva Kovalczykovski
Everson Camargo
Giuliano Marcelo Gomes
Guilherme Felippe do Prado
Henrique Ramos Santana
Ilma Alves Bomfim
João Medeiros Pereira
José Ezael Pott Ferrando
Leandro Francel Alves Servilha
Leila dos Santos
Linda Alice Góes Gregorczuk
Lurdes Farias
Luiz Carlos da Silva
Marco Aurélio Fernandes Jesus
Marlene Aparecida Santos Cazura
Marlene Camargo Melo
Maria Cristina Lobo Oliveira
Maria Lia Rosa
Mario Barbosa
Mauro Scarmocin
Paula Regina Jardim Campos
Paulo Canova Filho Rita
Sebastião Rodrigues Alves
Simone Anciut Pires
Sonia Maria Barbosa Campos
Sonia Nazareth Duarte
Suely Terezinha de Souza Araújo
Vera Lucia Martins Pio
» Conselho Fiscal
Augusto Luis da Silva
Icléa Aparecida Alves Mateus
Laurindo Corte Filho
Paulo Gomes
» Suplência do Conselho Fiscal
Arno Emilio Gerstenberger Junior
Isaias Rufino Bezerra
Odilon Adriano de Oliveira
Osni Narestki Renato Alves Ferreira

ORGANIZAÇÃO

A

dora-geral, reforçou que o Sismuc é um
sindicato de luta. “Queremos que cada
servidor participe desse espaço. Cada
um tem a tarefa de divulgar a campanha
do sindicato”, disse.
Fortalecendo delegados sindicais
A coordenadora da pasta de Organização por Local de Trabalho (OLT),
Cathia de Almeida, ressaltou que o Sismuc representa 12 mil sindicalizados.
Mas o objetivo da campanha de sindicalização é reforçar o papel do sindicalizado e do delegado de base no Sismuc.
“Não só as pessoas que já são de luta,
mas precisamos conscientizar sobre o
que é, para que serve e qual a fundação
do delegado de base”, diz.

Foto: Pedro Carrano

Sismuc pressiona FAS
por cumprimento do
redimensionamento

Campanha busca
novas sindicalizações
e reforça o papel dos
sindicalizados
campanha de sindicalização
tem a palavra de ordem “Um
sindicato, todas as lutas”, que
significa a diversidade de profissões
organizadas dentro do Sismuc. Esta
é a força e o diferencial do sindicato,
apontando a unidade dos trabalhadores. Atualmente, o Sismuc representa servidores municipais de diferentes áreas e profissões. O objetivo
da campanha é multiplicar o número
de sindicalizados e reforçar o envolvimento do sindicalizado nos rumos do
sindicato.
Ana Paula Cozzolino, coordena-
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lutas da FAS

campanha de sindicalização

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 Pedro Carrano

Sismuc tem defendido avanço
de uma pauta que vai da aplicação do remanejamento, passando pela redução da jornada de trabalho e garantindo medidas preventivas
em relação ao assédio moral. Em reunião
com direção da Fundação de Ação Social
e da Secretaria de Recursos Humanos,
a gestão comprometeu-se em rever as
escalas de trabalho, disponibilidade de
Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) para os servidores, com um programa de prevenção a problemas de
saúde mental e física dos trabalhadores.
Porém, pautas como a redução
da jornada de trabalho para 30 horas e
o pagamento da gratificação de risco
sem parcelamento foram pontos de
discordância. Sobre o remanejamento,

a Prefeitura produziu minuta com as
formas de remanejamento oferecidas
ao servidor. Agora, a proposta deve ser
analisada pela categoria.
A administração cedeu em abrir espaço para a participação dos servidores
no processo de avaliação dos ambientes
de trabalho, ao lado do técnico em segurança do trabalho, desde que os nomes
sejam enviados pelo Sismuc ao RH até 15
de setembro.
Prevenção contra o assédio moral
Em debate, a gestão pontua que o
tema deve ter maior enfoque educativo
do que punitivo. Já o sindicato ressalta a
importância de uma Lei específica sobre
o assunto. “O assédio é vertical, horizontal e transversal no local de trabalho. E
ele adoece não só um trabalhador, mas
o local como um todo”, afirma Eduardo
Recker Neto, coordenador do Sismuc.

eleições 2014

Vote em quem defende
a pauta dos trabalhadores.

N

Por Manoel Ramires

estas eleições, antes de votar, o servidor deve avaliar as propostas dos
candidatos e pesar quem de fato está
priorizando os interesses dos trabalhadores.
Candidato que não assume compromisso nenhum e não coloca isto no seu programa de
governo, é porque não está interessado em
apoiar as pautas dos servidores. Neste caso,

não estarão dispostos a considerar aquilo que
a categoria tem defendido. Por isso, não aceite
negociar seu voto ou seu apoio. Além disso,
nenhum servidor municipal é obrigado a fazer
campanha para ninguém. Valorize sua categoria e vote em quem está disposto a defender
os interesses dos trabalhadores. E, para ajudar
neste voto, elaboramos um pequeno questionário sobre em quem votar e em quem não votar. Veja tabela ao lado.

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

MOBILIZAÇÃO
Categorias alegam falta de seriedade da gestão, que enviou
proposta sem informações suficientes para tomar decisões em
assembleia e reivindicam reabertura de mesa de negociação.

Servidores insatisfeitos
com Secretaria de Saúde
O

Por Phil Batiuk

termômetro da Saúde estourou na assembleia no
final de agosto. E não é
de agora que as categorias estão se
sentindo esquecidas. Pegou fogo a
discussão de três pautas. Quanto
à primeira, foi em 8 de agosto que
se completou um ano que os trabalhadores esperam pela isonomia de
80% na gratificação da Estratégia de
Saúde da Família(ESF). Agora, Prefeitura propõe diluir entre mais de
sete mil servidores do SUS o benefício que gratifica cerca de dois mil
trabalhadores concursados.
Sem saber se isso significaria
redução no valor recebido por
muitos deles, cobram da gestão
seriedade no diálogo com a base.
O encaminhamento foi manter aberta a assembleia e dar o prazo de
quinze dias (até metade de setembro) para o envio dados que esclareçam como fica o vencimento

de cada cargo.
Indignados, os trabalhadores
queriam negar completamente o
que foi apresentado como proposta de isonomia, mas decidiram por
exigir demonstrativo de onde virá
e para onde irá o recurso. A ideia
é que não pode existir arrocho,
retrocesso. Isonomia não significa
baixar salários de quem já lutou
para conquistar valorização e, sim,
valorizar quem ainda não foi contemplado. “Por enquanto, segue
aberta a assembleia, que pode tirar
indicativo de diversas mobilizações. Isso vai depender do que for
apresentado pela gestão”, explica
Irene Rodrigues, coordenadora
do Sismuc. O sindicato é contra o
modelo das gratificações e defende
a incorporação imediata de todas
elas ao salário dos trabalhadores.
É o caso da segunda pauta, a
respeito do Índice de Desenvolvimento de Qualidade (IDQ). A
prefeitura, inclusive, apresentou

proposta de incorporação, mas
confundiu IDQ com aumento salarial. Na proposta apresentada, aumento está longe do ganho real e
ainda disfarça alegando que incorporou a gratificação nessa conta.
“Isso não constitui aumento real,
mas a conquista de um direito. O
aumento é separado da incorporação, não é a mesma coisa. Isso não
foi o que negociamos e, portanto, a
assembleia deliberou que o Sismuc
reabra a mesa com a Prefeitura”,
afirma Irene.
Foi apresentada também nova
proposta de funcionamento tanto
do IDQ, que passa a se chamar
“Qualifica SUS – Curitiba” e também do dificil provimento. A terceira deliberação dos trabalhadores
da Saúde foi a de que vão consultar
os documentos e dar sugestões ao
Sismuc até dia 10 de setembro. No
dia 15, as considerações serão apresentadas à Prefeitura e à próxima
Assembleia da Saúde.

legislação para servidores

E

Prefeitura separa
comissões do ICS e IPMC

Por Manoel Ramires

m 2013, a Prefeitura de Curitiba assumiu o compromisso de formar uma comissão
paritária para estudar a revisão
das leis que regem o ICS e o IPMC.
No entanto, em abril, a gestão recuou nesta negociação, prometendo realizar o estudo a partir de
junho. Prazo postergado mais uma
vez pelo governo Fruet. Agora,
em ofício enviado ao sindicato,
a Prefeitura quer separar as duas
comissões e quer que o sindicato
indique dois membros.
No ofício 465/2014, a secretaria de recursos humanos Me-

roujy Cavet alega que foi necessário
extinguir o “Sistema de Seguridade
Social dos Servidores de Curitiba”
e separar as comissões: “Solicitamos a indicação de representantes
dessa entidade sindical para cada
uma das novas comissões até o dia
29/08”, declara a secretária.
Para o Instituto de Previdência de Curitiba (IPMC) o Sismuc
reivindica que o presidente seja um
servidor de carreira e eleita pelos
trabalhadores. Também reivindica
que o Conselho de Administração
e Fiscal seja paritário. A igualdade
da representação é importante
porque é ele que aprova os investimentos, acompanha as medidas

administrativas e ainda fiscaliza a
utilização de recursos.
Quanto ao ICS, o Sismuc defende transformá-lo em autarquia,
impedir o aumento da alíquota de
3,14% que cabe ao servidor público, quer a eleição para o presidente
do ICS, que este seja servidor de
carreira, que o conselho seja paritário e que o Instituto não tenha a
lógica dos planos de saúde, ou seja,
que prefira o lucro ao atendimento. “Desde a década de 1950 existe
o compromisso da administração
com a saúde de seus servidores. A
não existência desse serviço poderia inchar em 70 mil usuários a mais
no SUS de Curitiba”, alerta Irene.

#somostodoseducação

Capacitações para
trabalhadores de
escola avançam,
mas Plano de
Carreira congela

O

Por Manoel Ramires

Sismuc se reuniu
com a Secretaria
de Educação para
discutir os itens relacionados à pauta específica dos
trabalhadores de escola. Os
itens abordam necessidade
de capacitação profissional
como Pro Funcionário e atendimento de crianças especiais, redução de jornada
e aposentadoria especial,
reorganização do trabalho
com redimensionamento
e calendário isonômico,
criação de carreira e fim das
terceirizações na alimentação escolar.
A Secretaria de Educação voltou a afirmar compromissos já assumidos
em outras mesas como o
Pro Funcionário. Estendeu
também a possibilidade
cursos de capacitação de
primeiros socorros, atendimento
de crianças especiais e outras capacitações. Por outro
lado, o Plano de

Carreira da categoria não
teve proposta da gestão. A
alegação é de que a Secretaria de Recursos Humanos
estabeleceu calendário anterior com outras carreiras
como educadores, professores e guardas municipais.
Para o Sismuc, a discussão
do Plano dos trabalhadores
é fundamental, uma fez que
fazem parte da equipe de
educação.
Próxima reunião
O próximo encontro
deve trazer o levantamento
sobre o desvio de função.
Também se discute o edital que define as regras do
Pro Funcionário com início
em outubro. Plano de Carreira e a possibilidade de
definir em lei o recesso de
fim de ano também voltam
a pauta do encontro. Ele
ocorre em 12 de setembro,
às 14h30, no Ed Delta.

MOBILIZAÇÃO

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?
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Sismuc realizou “panfletaço”
contra privatização do Zoológico

M

Por Pedro Carrano

direito ao contraditório

Avaliação em estágio contará
com a participação do sindicato

T

Por Manoel Ramires

Foto: Manoel Ramires

eu Deus, até o zoológico querem
privatizar”. Esta foi uma reação
comum dita pelas pessoas que
receberam o jornal Curitiba de Verdade,
material elaborado pelo Sismuc, com
denúncia sobre a proposta de terceirização
dos serviços do Jardim Zoológico vinda da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Prefeitura de Curitiba.
A direção do Sismuc distribuiu cerca de dois mil jornais, em uma tarde de
grande circulação de pessoas no parque,
localizado na divisa entre o Alto Boqueirão
e a cidade de São José dos Pinhais. No total, naquele domingo (24) foram impressos
10 mil periódicos denunciando também
as terceirizações no interior da Fundação
Cultural de Curitiba.
A partir do “panfletaço”, o objetivo é
seguir visitando o parque e criar um movimento para alertar o povo curitibano sobre a necessidade de um serviço público de
qualidade, com valorização do funcionário
municipal e atendimento gratuito à população.
Ao lado do apoio da população, foi
sensível o apoio de comerciantes e vendedores ambulantes, preocupados com a
possível redução dos visitantes do zoológico. “Hoje, a resposta da população foi contrária à cobrança de entrada no zoológico,
o que seria consequência da terceirização.
Vamos repetir outras vezes esse momento
de diálogo, porque o trabalhador em Curitiba já tem poucas opções de lazer gratuitas. As privatizações não interessam para
ninguém”, exclama Adriana Kalckmann,
coordenadora do sindicato.

mobilizar para conquistar

rês anos de sufoco. É assim
que muitas vezes é considerado o estágio probatório pelos novos servidores
públicos. Neste período, o trabalhador é avaliado constantemente
e, caso não atenda os critérios estabelecidos pela gestão, pode não
ser efetivado. O problema é que
esse processo é questionado pelo
Sismuc. Para o sindicato, o estágio
era usado muitas vezes por chefias
para intimidar trabalhadores que
lutavam por seus direitos. A mudança ocorre neste ano, após o
governo Fruet editar portaria que
cria uma comissão que analisa os
processos administrativos.
Na prática, essa comissão
amplia o direito de defesa do
trabalhador. Cabe a essa equipe
analisar o conteúdo do processo,
avaliar, quando constatada a regularidade do processo, informar
o servidor acerca do recebimento

do seu processo pela Comissão, e
“ouvir pessoalmente o servidor
cujo caso se encontre em análise,
bem como os responsáveis por
sua avaliação e, quando entender
possível e recomendável, realizar reuniões de conciliação com
todos os envolvidos, visando sanear conflitos e buscar outros encaminhamentos que possam permitir a manutenção do servidor
nos quadros da Administração
Municipal”, regulamenta a portaria.
A comissão é formada por
dois representantes do Departamento de Desenvolvimento de
Políticas de Pessoas da SMRH,
um representante da Assessoria
Técnica da SMRH, um representante do Núcleo/Setor de Recursos Humanos responsável pela
Secretaria/Órgão que e realizou
a avaliação do servidor envolvido
e um representante da Secretaria/
Órgão responsável pela avaliação
do servidor envolvido.
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Fale com funcionários e diretores do
Sismuc. Ligue para 3322-2475

Demonstrativo de Receitas e Despesas
de Agosto a Setembro de 2013
		
Resultado do Período			
120.820,10
		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
618.975,63
		
Mensalidades Recebidas			
377.596,66
Arrecadações			
26,60
Recebimento URPS			
241.352,37
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
500.536,19
		
Despesas com Pessoal			
87.572,15
		
Salários e Ordenados			
34.504,83
FGTS				
3.565,19
INSS				
14.860,55
Vale Refeição			
5.375,20
Vale Transporte			
1.177,20
Plano de Saúde			
6.553,72
Imposto Sindical			
144,00
Representação Sindical			
21.391,46
		
Utilidades e Serviços			
101.676,50
		
Associação de Classe ( Cut - Dieese )		
25.691,18
Assinaturas - ADM			
178,00
Energia Elétrica			
813,58
Fornecimento de Água			
157,14
Aluguel				
9.816,20
Condomínio				
2.997,19
Telefone e Telegramas			
2.610,71
Serviços de Terceiros ( Assessorias )		
59.412,50
		
Despesas Gerais			
311.287,54
		
Manutenção Conservação e Limpeza		
1.578,18
Combustíveis e Lubrificantes		
1.284,54
Copa e Cozinha			
1.240,22
Despesas com Cartório			
7,30
Despesas com Condução			
6.823,52
Despesas com Estacionamento		
1.200,76
Despesas com Informática		
1.640,00
Despesas Judiciais			
2.911,06
Despesas com Xerox			
2.794,10
Correios e Malotes			
13.803,06
Eventos				
157.073,97
Divulgações				
6.254,18
Donativos e Doações			
1.500,00
Lanches e Refeições			
2.342,03
Material de Escritório			
1.805,89
Manutenção de Veículos			
337,00
Obras				
8.487,50
Formação				
12.245,09
Aquisição de Imóvel			
2.183,80
Campanha de Lutas			
44.734,31
Organização Social			
3.921,08
Organização de Base 			
15.961,60
Fundo Aposentados			
2.862,40
Pagamento URPS			
18.295,95
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
1.159,93
		
Despesas Financeiras			
247,10
		
Tarifas/Taxas			
247,10
		
Receitas Financeiras			
1.407,03
		
Juros Recebidos ou Auferidos		
1.407,03
					
IMPOSTOS E TAXAS			
3.217,88
		
IPTU				
302,71
IPVA/Licenciamento			
166,36
PIS				
442,43
Cofins				
891,18
CSLL				
297,05
IRRF				
1.118,15
		
RECUPERAÇÕES			
4.438,61
		
Reembolso				
1.689,80
PIS				
442,43
Cofins				
891,18
CSLL				
297,05
IRRF				
1.118,15
		
Saldo Disponível em 30/09/13		
347.347,20
Caixa				
4.980,77
Conta Corrente			
27.089,64
Poupança/Investimento			
315.276,79
		
Resumo de Agosto a Setembro de 2013		
		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
618.975,63
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
1.159,93
		
RECUPERAÇÕES			
4.438,61
					
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
500.536,19
Despesas com Pessoal			
87.572,15
Utilidades e Serviços			
101.676,50
Despesas Gerais			
311.287,54
		
IMPOSTOS E TAXAS			
3.217,88
		
		
Resultado Setembro de 2013		
120.820,10

Demonstrativo de Receitas e Despesas
de Outubro a Dezembro de 2013		
		
Resultado do Período			
77.409,61
		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
813.682,84
		
Mensalidades Recebidas			
813.682,84
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
744.041,72
		
Despesas com Pessoal			
223.622,44
		
Salários e Ordenados			
56.295,12
13º Salário				
15.671,74
Rescisão				
5.363,66
Férias				
9.889,36
FGTS				
8.373,86
INSS				
27.723,61
Vale Refeição			
8.138,30
Vale Transporte			
2.862,00
Plano de Saúde			
10.567,53
Auxílio Doença			
2.712,00
Exame Admissional			
70,00
Imposto Sindical			
120,00
Representação Sindical			
75.835,26
		
		
Utilidades e Serviços			
163.868,75
		
Associação de Classe ( Cut - Dieese )		
34.693,92
Assinaturas - ADM			
267,00
Energia Elétrica			
1.912,11
Fornecimento de Água			
80,21
Aluguel				
18.000,00
Condomínio				
4.168,62
Telefone e Telegramas			
5.141,98
Seguros				
131,50
Serviços de Terceiros ( Assessorias )		
99.473,41
		
		
Despesas Gerais			
356.550,53
		
Manutenção Conservação e Limpeza		
4.391,57
Combustíveis e Lubrificantes		
2.665,36
Copa e Cozinha			
2.043,48
Despesas com Condução			
7.400,59
Cartório				
65,87
Despesas com Estacionamento		
2.243,00
Despesas com Informática		
4.495,96
Despesas com Internet			
690,00
Despesas Judiciais			
5.408,91
Despesas com Xerox			
3.578,05
Devolução				
442,74
Correios e Malotes			
21.536,89
Eventos				
64.374,75
Divulgações				
10.780,89
Lanches e Refeições			
3.633,20
Material de Escritório			
4.504,22
Manutenção de Veículos			
1.965,98
Formação				
11.954,28
Campanha de Lutas			
130.682,62
Movimentos Sociais			
2.550,09
Organização de Base 			
45.109,34
Organização Social			
11.371,12
Fundo Aposentados			
11.322,38
Políticas Sindicais			
238,61
Pagamento URPS			
3.100,63
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
5.876,48
		
Despesas Financeiras			
92,77
		
Tarifas/Taxas			
92,77
		
		
Receitas Financeiras			
5.969,25
		
Juros Recebidos ou Auferidos		
5.969,25
		
		
IMPOSTOS E TAXAS			
16.427,02
		
IPTU				
605,51
IPVA				
166,36
PIS				
5.262,36
Cofins				
3.702,98
CSLL				
1.234,31
IRRF				
5.455,50
		
RECUPERAÇÕES			
18.319,03
		
Reembolso				
2.663,88
PIS				
5.262,36
Cofins				
3.702,98
CSLL				
1.234,31
IRRF				
5.455,50
		
Saldo Disponível em 31/12/2013		
434.824,53
Caixa				
5.573,30
Conta Corrente			
199.310,59
Poupança/Investimento			
229.940,64
		
Resumo de Outubro a Dezembro de 2013		
		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
813.682,84
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
5.876,48
		
RECUPERAÇÕES			
18.319,03
			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
744.041,72
Despesas com Pessoal			
223.622,44
Utilidades e Serviços			
163.868,75
Despesas Gerais			
356.550,53
		
IMPOSTOS E TAXAS			
16.427,02
		
		
Resultado Dezembro de 2013		
77.409,61

CONTAS
Demonstrativo de Receitas e Despesas
de Janeiro a Março de 2014		
		
Resultado do Período			
		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
		
Mensalidades Recebidas			
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
		
Despesas com Pessoal			
		
Salários e Ordenados			
Férias				
Rescisão				
INSS				
FGTS				
Vale Refeição			
Vale Transporte			
Plano de Saúde			
Auxilio Doença			
Imposto Sindical			
Representação Sindical			
		
		
Utilidades e Serviços			
		
Associação de Classe ( Cut - Dieese )		
Assinaturas - ADM			
Água/Sanepar			
Energia Elétrica			
Aluguel				
Condomínio				
Telefone e Telegramas			
Seguros				
Serviços de Terceiros ( Assessorias )		
		
		
Despesas Gerais			
		
Manutenção Conservação e Limpeza		
Combustíveis e Lubrificantes		
Copa e Cozinha			
Despesas Judiciais			
Despesas com Estacionamento		
Despesas com Informática		
Despesas com Internet			
Despesas com Transporte		
Despesas com Xerox			
Despesas com Viagens			
Devolução				
Divulgações				
Eventos				
Correios e Malotes			
Lanches e Refeições			
Material de Escritório			
Manutenção de Veículos			
Formação				
Aquisição de Imóvel			
Campanha de Lutas			
Organização Social			
Organização de Base 			
Fundo Aposentados			
Solidariedade			
Políticas Sindicalistas			
Pagamento URPS			
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
		
Despesas Financeiras			
		
Tarifas/Taxas			
		
		
Receitas Financeiras			
		
Juros Recebidos ou Auferidos		
		
		
IMPOSTOS E TAXAS			
		
IPTU				
PIS				
Cofins				
CSLL				
IRRF				
		
RECUPERAÇÕES			
		
Reembolso				
PIS				
Cofins				
CSLL				
IRRF				
		
Saldo Disponível em 31 de Março de 2014
Caixa				
Conta Corrente			
Poupança/Investimento			
		
		
Resumo de Janeiro a Março de 2014		
		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
		
RECUPERAÇÕES			
		
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com Pessoal			
Utilidades e Serviços			
Despesas Gerais			
		
IMPOSTOS E TAXAS			
		
		
Resultado Março de 2014		

-47.403,43
676.827,42
676.827,42
740.830,79
143.002,33
50.439,45
4.933,52
6.703,51
16.410,51
4.739,44
8.670,45
2.532,60
11.264,58
2.172,00
60,00
35.076,27
172.002,27
34.950,39
241,80
1.270,23
747,11
18.000,00
4.196,25
7.588,11
1.784,01
103.224,37
425.826,19
2.349,57
2.706,46
1.588,74
909,58
1.520,00
94,00
1.380,00
5.417,28
3.627,60
1.695,08
109,85
8.496,45
12.497,90
16.094,90
2.049,02
1.824,90
2.560,00
18.596,81
3.247,50
92.122,36
3.746,63
47.832,07
585,87
300,00
168,68
194.304,94
4.742,40
193,31
193,31
4.935,71
4.935,71
9.928,40
639,98
1.893,26
3.158,05
1.052,67
3.184,44
21.785,94
12.497,52
1.893,26
3.158,05
1.052,67
3.184,44
378.146,21
3.777,90
190.319,84
184.048,47

676.827,42
4.742,40
21.785,94
740.830,79
143.002,33
172.002,27
425.826,19
9.928,40
-47.403,43

COTIDIANO

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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mais saúde, menos problemas

Mesa permanente do SUS
busca prevenir conflitos
F

Por Manoel Ramires

ilas nas UPAs, falta de medicamento
nas Unidades de Saúde, prevenção a
enfermidades, atendimento direcionado para pacientes. Estes pontos e muitos outros são tema da mesa permanente
do SUS (Sistema Único de Saúde) criada
em Curitiba no mês de agosto. O grupo,
formado por gestores municipais e sindicatos inaugura uma nova fase de diálogo
pela melhoria da saúde. Uma das suas primeiras ações foi a realização de curso de
negociação, ministrado por economistas
do Dieese.
O curso teve duração de 40 horas.
Nele, gestores e trabalhadores de Curitiba, Maringá, Londrina e Maringá participaram de dinâmica de grupo para se

integrarem. Para Sônia Nazaré Duarte,
coordenadora do Sismuc, as palestras tiveram o objetivo de ajudar o “outro lado”
a entender as necessidades e limitações
de cada um. “Identificamos a necessidade
de se realizar integração por local de trabalho. Isso visa a sanar problemas do cotidiano sem a necessidade de passar por
instâncias maiores”, apontou.
A mesa permanente também foi
comemorada pelo secretário de saúde
de Curitiba, Adriano Massuda. Para ele,
foi ampliada a participação nos rumos
da saúde da cidade. “Este é um momento histórico para atual gestão do SUS. É
um espaço democrático importante de
valorização e fortalecimento do diálogo permanente com os trabalhadores”,
avaliou.

tem que votar

Plano de Carreira e
aposentadoria especial
dos educadores está na
Câmara Municipal

consolidando a democracia

Foto: CMC

Educadores terão consulta
pública para direção nos cmeis

Sismuc participou da primeira
reunião da comissão que vai
construir a regulamentação da
consulta pública para direções de cmeis.
Organizado em 18 de agosto pela superintendência de educação infantil da
Se-cretaria, o encontro focou nas datas
para próximas reuniões e na composição
dos grupos que analisarão legislações de
outros municípios. Esta será a primeira
tarefa da comissão, que deve usar como
referência outras leis e decretos a respeito
da pauta.

Mas a gestão já adiantou que tem 25
páginas de proposta. Assim, fica claro que
a Prefeitura quer validar o que já preparou.
Portanto, o trabalho do Sismuc será questionar o modelo proposto, localizar textos
que justifiquem a visão de educadores da
base e lutar pela inclusão de trechos que
fortaleçam e ampliem direitos dos trabalhadores.
Desde a greve dos Educadores, a categoria tem consolidado a conquista das
eleições para chefia do seu local de trabalho. O formato, entretanto, será o de consulta pública em vez de eleição, por recomendação do Ministério Público.

D

Por Manoel Ramires

Foto: Phil Batiuk

O

Phil Batiuk

Expectativa é de que os
Projetos de Lei sejam
aprovados antes do
primeiro turno da eleição.

esde a metade de agosto está
na Câmara Municipal o Plano de Carreira e o projeto
de aposentadoria especial dos educadores. Ambos os documentos foram
encaminhados pela Prefeitura de Curitiba após sugestões de alterações indicadas pelo Sismuc. A expectativa é
de que os vereadores votem ainda em
setembro os projetos.
No trâmite da Câmara Municipal, o Plano e a aposentadoria são
analisados primeiro pela procuradoria da Casa. Em seguida, ela indica as

comissões para emitir seus pareceres.
As prováveis comissões são de serviço
público, legislação, economia e educação. Contudo, caso algum vereador
que esteja em alguma outra comissão
queira dar um parecer ele pode pedir
também, atrasando o processo até as
duas votações.
O Sismuc espera que a votação
ocorra neste mês. “É uma luta antiga
dos educadores. Queremos essa conquista ainda em setembro e esperamos
que o processo eleitoral não atrapalhe o
interesse coletivo, uma vez que muitos
vereadores são candidatos”, cobra Cáthia Almeida, coordenadora do Sismuc.
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DENÚNCIA

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

procuram-se servidores

Carreira de agente administrativos é uma das que
mais tem necessidade de novo concurso público.

Sismuc denuncia déficit de
servidores em diversas secretarias
Foto: Phil Batiuk

A

Por Pedro Carrano

ssinada no Palácio 29 de
março, no dia 14 de maio
de 2014, o prefeito Gustavo Fruet comprometia-se com
a Lei Ordinária 14.444, que previa
a criação de 2.582 vagas no serviço público de Curitiba, preenchidas por concurso. Mas, até
o presente momento, só foram
abertas 365 vagas, referentes à
educação. Com isso, a ampliação
do quadro de servidores municipais ainda é um sonho distante.
A direção do Sismuc elaborou pesquisa na qual constam
os mais recentes concursos de
cada segmento convocados pela
Prefeitura (veja Tabela). O período abordado abrange oito anos,
de 2006 a 2014. A constatação
inicial é de que a oferta de vagas
é insuficiente comparada com a
necessidade de cada secretaria.
A falta de funcionários cria
situações extremas, de sobrecarga, assédio moral e stress. “Um
exemplo é o dos agentes administrativos, em que o último concurso data de julho de 2006. Há casos
críticos, como o de um cmei com
mais de 250 alunos e apenas um

agente administrativo”, critica
Giuliano Gomes, coordenador
do Sismuc. Na avaliação do sindicato, o número atual de 2822
agentes administrativos, por exemplo, é muito pouco para um
município como Curitiba.
Outro caso chocante: o último engenheiro eletricista da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SMMA) pediu exoneração da Prefeitura. “E a Prefeitura possuía apenas três engenheiros eletricistas”, descreve
Gomes.
Para o Sismuc, essa situação está diretamente ligada ao
aumento das terceirizações. “A
Prefeitura não tem aberto concurso público, não tem aberto
investimento, mas está deixando
certos locais de trabalho em situações precárias, com poucos funcionários. Ela vem também com
a proposta de privatização, como
no caso do Zoológico e da FEAES
na Saúde”, diz Gomes.
Abertura de vagas
Segmentos do funcionalismo municipal pautam a mobilização dos coletivos por concurso
público. É o caso da Fundação

Cultural de Curitiba (FCC), sem
abertura de concurso há mais de
20 anos. “No caso da FCC, houve
abertura de vagas, mas eram muito pontuais, foram poucas vagas,
apenas seis”, complementa Adriana Kalckmann, coordenadora
do Sismuc. Em 2010, a gestão ad-

mitia um déficit de 260 vagas. O
concurso deveria sanar a sobrecarga do servidor.
Já a Educação Infantil segue em disputa constante com
a gestão. No começo de 2014,
365 novos profissionais foram
convocados, entre professores

e educadores. O número é insuficiente quando comparado
ao que foi estipulado por estudos da própria PMC referentes
à previsão de contratações no
mês de abril, para a jornada de
40 horas com 33% de hora-atividade.

agressão contra servidores

Prevenção a agressões contra servidores é insuficiente
Foto: Pedro Carrano

É

Por Pedro Carrano

comum a situação de profissionais adquirirem síndrome do pânico e outras
doenças por causa de agressões
sofridas por usuários em Unidades de Saúde. Outra situação
grave é a incidência de roubos nas
unidades. O principal caso ocorreu em 2014: foram cinco roubos
seguidos na US Barigui. Os roubos não se repetiram naquele local, mas não há qualquer medida
preventiva por parte da Prefeitura.
O problema de falta de segurança e incidência de conflitos

entre servidores deveria gerar
uma campanha de educação para
quem procura o serviço público.
Hoje, não há sequer um banner
explicando como funciona uma
Unidade de Saúde, critica o Sismuc.
Outra necessidade é um modelo de segurança que seja público
e não particular e terceirizado.
“Uma vez que a terceirização da segurança já mostrou que não é suficiente para os problemas de roubo
e agressão contra profissionais”,
denuncia Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
Realocação dos trabalhadores
agredidos é uma medida

necessária
O Sismuc acompanha os casos de profissionais que, por terem
passado por alguma situação de violência no ambiente de trabalho,
estão afastados ou com restrição.
Frente a esses casos, a resposta da
Prefeitura é de não fazer remoção
do local de trabalho.
“São trabalhadores que têm
condição de trabalho e a indicação
médica é de mudança. Mas eles
ficam afastados e não são realocados. Com isso, a população deixa de ter assistência de qualquer
jeito. E, às vezes, é uma questão
de mudança de local de trabalho”,
afirma Irene.

DENÚNCIA
despejando histórias

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

9

Dez famílias de ex-funcionários públicos vivem há décadas em
terreno do Instituto de Previdência Social de Curitiba. Sismuc
pressiona Prefeitura para comprar terreno e garantir moradia digna.

Impasse entre Prefeitura e
IPMC pode despejar famílias
D

Foto: Pedro Carrano

Por Pedro Carrano

Sismuc defende que Prefeitura compre terreno do IPMC, garantindo direito dos moradores.

é para poucos

Metade do orçamento do Meio Ambiente
já vai para a inciativa privada

P

Por Phil Batiuk

ara justificar a privatização do zoológico, a
gestão afirma que não
tem recurso. Ou melhor, que
tem, mas que, na distribuição
entre as secretarias e programas, o dinheiro não chegaria até
o equipamento. Frente a isso, a
imprensa do Sismuc pesquisou,
no Portal da Transparência do
município, de onde vêm e para
onde vão, afinal, os recursos associados ao Jardim Zoológico.
Em 2013, Curitiba arrecadou cerca de R$ 3,9 bilhões
só em impostos, segundo o Impostômetro da Associação Co-

mercial. Ainda, por meio dos
Fundos Municipais, a cidade tem
acesso a recursos de parcerias
com entidades públicas e mesmo privadas. No total, só para a
grande área do Meio Ambiente,
R$ 5,26 bilhões aparecem na Lei
Orçamentária de 2014. R$ 4,9 bi
do Fundo Municipal do Meio
Ambiente e pouco mais de 360
milhões para a Secretaria. De
acordo com a apuração do sindicato, cerca de R$ 2,07 bi desse
total poderiam ser destinados ao
Zoológico. É claro que não funciona assim, diretamente.
Esses mais de dois bilhões são para toda a gestão
de parques, áreas de lazer e es-

paços públicos sob tutela da
SMMA, além da reposição de
equipamentos e materiais. Mas,
desse total, somente 422 mil do
Fundo e mais 86 mil da pasta estão destinados especificamente
à execução de “obras de melhorias no zoológico, passeio
público, jardim botânico e museu de história natural”. Pode
até parecer bastante, mas meio
milhão de reais é pouco para
dar conta de todas as demandas
desses quatro equipamentos.
Assim, por um lado, o secretário Renato Eugenio de
Lima tem razão: dinheiro tem,
mas não chega no Zoo. Não
chega porque está indo para

outro lugar, contesta o Sismuc.
De acordo com o decreto que
detalha as despesas municipais,
48% do orçamento total da secretaria vai direto para as mãos
da iniciativa privada. São os serviços de limpeza, coleta de lixo
e resíduos. Ainda, outros oito
milhões de reais vão para “entidades privadas que atuam na
área do meio ambiente”.
Portanto, o sindicato reforça: nada justifica privatizar.
Se o recurso existe e não está
chegando onde deveria, há um
problema de gestão. Não é o
trabalhador e nem o povo curitibano que devemos pagar por
isso.

ona Maria, curitibana, dona
de casa, faleceu em 2014.
Tinha 84 anos. Uma senhora
que gostava de trabalhar no quintal
amplo da casa de alvenaria onde bate
sol pelas manhãs. Ela faleceu e não
pôde resolver um tema que a incomodava há uma década. Esposa de
um funcionário público, servidor do
Instituto de Previdência Municipal de
Curitiba (IPMC), eles receberam do
próprio Instituto o lote onde viviam.
Isso desde 1959. Pagavam um aluguel
baixo ao IPMC, até que há dez anos o
contrato foi rompido contra a vontade dos moradores.
No bairro Santa Quitéria, são
dez residências, nove delas de antigos
trabalhadores do serviço público municipal ou filhos de servidores públicos.
Dona Maria era obrigada a fazer exames de saúde específicos no centro. Por
isso, assim como ela, algumas famílias
preferem ficar na região a ser realocada
para a periferia distante de Curitiba.
Há uma liminar de despejo concedida ao IPMC. A Procuradoria Geral
do Município justifica que os imóveis
geram rentabilidade para o Fundo Previdenciário municipal e a decisão da
reintegração de posse foi determinada
pela Justiça, não cabendo mais recorrer. Neste momento, a direção do IPMC
tem em mãos o destino dessas famílias.
O assunto alarma o Sismuc, que
deve pautar na próxima reunião do
conselho. “O Sismuc, enquanto entidade que luta por um modelo de
sociedade diferente, questiona por
que as pessoas mais simples, com o
crescimento das cidades, não podem
morar mais próximas ao centro e precisam ser despejadas”, afirma Irene
Rodrigues, coordenadora do Sismuc e
integrante do conselho.
O sindicato advoga de que a Prefeitura compre o terreno do IPMC,
para não comprometer os recursos da
Previdência dos servidores, mantendo
as famílias em seu local de moradia,
garantindo a posse dos terrenos a partir do pagamento de prestações junto
à Cohab.

ENTREVISTA

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

Brasil está
atrasado no
debate sobre
a Ditadura

Foto: Manoel Ramires

“O sujeito, por qualquer coisa,
diz que era melhor o período.
Isso oscila entre alienação,
casos psiquiátricos e ódio”.
Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: No Brasil, foram criadas diversas
Comissões da Verdade em nível federal, estadual e municipal. Isso colabora para o debate ou pode gerar conflitos como sobre a morte de Juscelino Kubitschek?
Pedro Bodê: Isso é uma coisa muito bem lembrada. As
comissões não são homogêneas e não deveriam mesmo
ser. Elas têm diversos representantes de diversas forças
políticas, organizações e instituições. Isso produz divergências, mas que devem ser vistas positivamente. Eu
tenho a impressão que isso enriquece. O que vai ficar para
o debate público? Há setores da Comissão Nacional que
não confirmam o assassinato de JK e outros que sim. Portanto, o simples fato de pautar este elemento já é muito
importante. Neste aspecto, o conflito não deve ser visto
como algo negativo.
Jornal do Sismuc: Brasil, Chile, Argentina e África estão
revendo o período. Quem está mais avançado neste debate?
PB: O que está menos avançado somos nós. No caso dos
outros países, eles conseguiram produzir enorme reflexão
interna. Por outro lado, onde existem resquícios maiores
é o Brasil. No caso da África do Sul não se fala de um regime de vinte anos, mas de uma vida inteira de colonização branca. Portanto, são diferentes os efeitos e porque
se consegue mais sucesso. Agora, quanto a Chile e Argentina, na punição, eles estão mais avançados.
Jornal do Sismuc: O debate sobre a Ditadura não se restringe somente a figura dos generais. Quer dizer, a sociedade, a imprensa, como a Folha de São Paulo que chama o

O Sismuc, em parceria com o Centro Jesuíta de Cidadania e Ação Social (Cepat), promove “Os anos da ditadura vistos pelo cinema”. São
cinco encontros com filmes sobre o período militar, incluindo debate.
O primeiro evento teve a exibição do filme ‘Os 50 anos da Ditadura
Militar. Revisitando a história’, comentado por Pedro Bodê, que é professor e pesquisador das Ciências Políticas na Universidade Federal
do Paraná (UFPR) e integrante da Comissão Estadual da Verdade
do Paraná. Para o sociólogo, o Brasil está atrasado em relação às
Comissões da Verdade formadas na Argentina, Chile e África do Sul.

período de Ditabranda, não apoiaram o regime?
PB: O que tem acontecido agora é que esse debate tem
sido pautado. A gente tem buscado falar em Ditadura Civil
Militar. Se O Globo fez uma “mea culpa”, os generais, pelo
contrário, afirmam que o veículo fazia parte do processo.
Logo, não podemos esperar de associações que participaram do processo fazer apenas uma reparação interna. Por
isso, um dos pontos que tem sido muito discutido é a presença civil articulada com a força militar.

(1984). A forma como os governos e suas policias lidaram
é um exemplo marcante disso. A desocupação da favela
do Pinheirinho (em SP, em 2012), a abordagem a grevistas, a maneira como se lida com o conjunto de forças sociais é exatamente como a Ditadura fez. A diferença é só
um pouco mais de cuidado porque mal ou bem o Brasil se
diz uma democracia e tem que explicar ao mundo como
o país permite que sua polícia haja com violência contra
protestos legítimos.

Jornal do Sismuc: Uma das características na Ditadura
brasileira é a força. Um resquício é a Polícia Militar?
PB: O nosso sistema de justiça criminal tem na PM o aparelho que chama mais atenção. Como disse uma vez um
general: é um miniexército. Por ter contato direto com a
população, ela é a representante mais visível do resquício
da Ditadura Militar. Eu defendo a desmilitarização das
policias. Isso era pautado pelo PT antes de ser governo.
Agora está voltando com a proposição da PEC 51 (Projeto
de Emenda Constitucional). Os policiais de base não querem mais a atual estrutura. Eles acreditam que vivem uma
espécie de Ditadura na mão de seus superiores. A saída é
desmilitarizar, unificar e ter carreira única para as categorias policiais.

Jornal do Sismuc: Atualmente, principalmente nas redes
sociais, há uma espécie de nostalgia com relação ao regime. Por que jovens ou filhos daqueles que viveram na
Ditadura possuem esse discurso?
PB: Há vários elementos a serem observados. Um deles
é a falta de memória. Por isso que é importante discutir esse tema para essas gerações que não vivenciaram.
Outro elemento é daqueles que, passado algum tempo,
acham que na Ditadura era melhor do que hoje. A principal crítica é com relação à corrupção. Ora, o governo
militar, em 1964, implementou 1,5 mil processos de corrupção. Menos de dez foram cassados. A própria Ditadura promoveu seus esquemas de corrupção como faturamento de obras, o escândalo dos petrodólares (1973). O
próprio endividamento é resultado de roubo. Portanto,
claro que falta informação mínima para essas pessoas.
Mas o principal é que isso revela nosso caráter autoritário. A pessoa não sabe o que foi, não conhece o que
foi, lê uma notícia dos colunistas e dos articuladores de
direita e acha que aquilo é a verdade. Enfim, isso revela
nossa característica. O sujeito, por qualquer coisa, diz
que era melhor o período. Isso oscila entre alienação, casos psiquiátricos e ódio.

Jornal do Sismuc: Ainda neste tema, como o senhor avalia as prisões e coerções durante as manifestações e no
período pré Copa? Há relação na conduta do Estado contra esses manifestantes com o período da Ditadura?
PB: Completa. Os movimentos de questionamento da
condução do país tiveram diversos sujeitos. Tinha desde
grupos muito organizados até pessoas que viram pela primeira vez uma grande manifestação desde as Diretas Já

CONJUNTURA
plebiscito popular

Faça como outros 11 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

tiro, porrada e bomba
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No Paraná, Plebiscito
Popular envolve
milhares de pessoas

Polícia Federal e Tropa de Choque
reprimiram manifestantes contrários
à adesão à Ebserh com
bombas e balas de borracha.

Reitor da UFPR
privatiza HC em
meio a protestos
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m ritmo de campanha e mobilização, foram organizados debates sobre a
necessidade de uma mudança do sistema político
pelo Sindicato dos Funcionários Municipais de
Curitiba (Sismuc), ao lado
de universidades, plenárias
de organizações e movimentos sociais.
Cezar Bueno de Lima,
professor de Ciências
Políticas, quem participou do debate na Pontifícia Universidade Católica
(PUC), analisa que a exigência de uma Constituinte está no marco de uma
exigência
democrática,
mas ainda rechaçada pelas
elites brasileiras. “Esse
Plebiscito retoma a necessidade de reformas políticas estruturais”, provocou
Lima.
“Como
combater
o oportunismo político
eleitoral, hoje de caráter
privatista, a proliferação de
partidos de aluguel? (...) É

preciso reverter a privatização do Estado. Tudo isso
está nesse Plebiscito, no qual
vamos aprofundar a democracia”, acrescenta. Ele complementa citando os avanços na conquista de direitos
nos processos constituintes
de países vizinhos.
Mudanças estruturais
Assim como na capital, urnas e debates também acontecem no interior do Paraná. O Sismuc
participa ativamente da
organização do Plebiscito,
disponibilizando uma urna
fixa na subsede do sindicato e nove urnas volantes passando em local de
trabalho, de acordo com
as nove regionais da Prefeitura.
“O objetivo é alcançar
todos os servidores, o que
não aconteceu ainda. Mas
a passada nos locais de trabalho é um exercício para
debater um assunto que
não é econômico, mas que
é central na vida de qualquer trabalhador”, avalia
Patricia de Souza Lima, coordenadora do Sismuc.
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ara aprovar medida,
no dia 28 de agosto,
gestão da universidade contou votos de conselheiros que estavam e locais
diferentes por meio de ligação telefônica em viva-voz,
o que as entidades sindicais
e estudantis questionam. A
nova votação foi para rever
decisão já tomada pela entidade em 2012, que foi contra
a adesão da universidade à
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
Entretanto, insatisfeito com
a negativa, o reitor Zaki
Akel Sobrinho fez tudo em
seu poder para realizar uma
nova votação. Nesta terceira
tentativa, venceram.
Mas a representante do
Diretório Central dos Estudantes (DCE), Kédma Ojede,

garante: “Vamos entrar com
mandado de segurança contra essa decisão. Primeiro
porque não vamos sair daqui antes de realizar uma
grande assembléia e segundo porque temos confiança
de que esse absurdo não
passará”. Os manifestantes
chegaram à reitoria da UFPR
por volta das 06:30 e foram
surpreendidos por uma fileira de veículos da Ronda Ostensiva de Natureza Especial
(RONE) e da Polícia Federal.
Segundo o próprio reitor, a
liminar da Justiça Federal e
a presença policial serviriam
para garantir o acesso dos
conselheiros da UFPR à sessão do Conselho Universitário: “O livre direito de
manifestação está garantido.
O pátio da Reitoria estará
livre. A única preocupação é
que os conselheiros possam

adentrar no prédio”, afirmou.
Entretanto, mesmo que
só por viva-voz, a votação
ocorreu e foi aprovada a
adesão à empresa. Foi nesse
momento que houve maior
repressão. Para impedir que
os manifestantes ocupassem o prédio para barrar
a adesão da Universidade
Federal do Paraná (UFPR)
ao modelo privado de gestão
proposto pela Ebserh, foram
lançadas bombas de gás
lacrimogêneo e de efeito
moral na multidão. Ainda,
a mãe de um estudante, que
acompanhava os protestos,
levou dois tiros de bala de
borracha e foi encaminhada
ao hospital. Agora, o movimento antiprivatista deve
entrar com medidas legais e
de mobilização para reverter a decisão.

12

AGENDA

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

17 Setembro

sinopse

18 Setembro

Tarja Branca: uma dose
sem contraindicação

Coletivo dos Educadores
Horário: 19:00
Local: Sismuc

1 a 7 setembro

Plebiscito Popular por uma
Constituinte Exclusiva e
Soberana do Sistema Político
Horário: dia todo
Local: Sismuc

8 setembro

Coletivo da Saúde
Horário: 19:00
Local: Sismuc

10 Setembro

Coletivo da Guarda Municipal
Horário: 19:00
Local: Sismuc

11 Setembro
Coletivo da FAS
Horário: 19:00
Local: Sismuc

12 Setembro

Assembleia Administrativos
Saúde
Horário:
Local: Sismuc

12 e 13 Setembro
Formação campanha
sindicalização
Horário: Local:
Subsede Sismuc José Loureiro, 118

12 Setembro

Reunião Marcha Mundial
das Mulheres
Horário: 18:00
Local: Sismuc

22 Setembro
Coletivo da FCC
Horário: 19:00
Local: Sismuc

24 Setembro

Coletivo das Finanças
Horário: 19:00
Local: Sismuc

25 Setembro

Coletivo dos Aposentados
Horário: 14:00
Local: Sismuc

25 Setembro

Coletivo dos Fiscais
Horário: 19:00
Local: Sismuc

30 Setembro

01 Outubro

Coletivo dos Trabalhadores de
Escola
Horário: 19:00
Local: Sismuc

02 Outubro

14 Setembro

03 Outubro

15 Setembro

06 Outubro

Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19:00
Local: Sismuc

maneira como nos dividimos para tocar o trabalho na sociedade faz muita gente
infeliz, principalemente quem trabalha com algo que nem gosta só para que
outros possam enriquecer. As culturas populares e a sabedoria dos povos ancestrais demonstram que não há vida plena sem alegria, sem diversão, sem a brincadeira.
Os remédios tarja preta parecem ser a cura imediata para ansiedade, insegurança, medo
e depressão. Mas o que aconteceria se colocássemos uma dose de tarja branca no nosso
dia a dia? Essa é a pergunta da diretora Cacau Rhoden e da produtora Maria Farinha
Filmes, mesma de Muito Além do Peso.
A revolução do brincar aparece como tema central. Celebridades, artistas, contadores de história e sociólogos debatem os benefícios, para o corpo e para alma, do ato
de brincar. Isso sem contar as histórias, imagens e rituais retratados pelas câmeras do
documentário.
Reprodução

Ficha Técnica:
Gênero: Documentário
Direção: Cacau Rhoden
Roteiro: Cacau Rhoden
Produção: Estela Renner,
Juliana Borges, Luana Lobo,
Marcos Nisti
Fotografia: Janice D’ávila
Montador: André Finnoti
Duração: 80 min.
Ano: 2014

Coletivo dos Delegados Sindicais
Horário: 09:00 e 14:00
Local: Sismuc

Mesa específica Trabalhadores
de Escola
Horário: 14:30
Local: Ed. Delta

Mesa Permanente SUS
Horário: 09:00
Local: Ed. Laucas
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Por Phil Batiuk

Coletivo da Smab
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da Smelj
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos Agentes Adm.
Horário: 19:00
Local: Sismuc

resenha

Política, morte
e velhice

V

Por Pedro Carrano

alter Hugo Mãe é um jovem escritor angolano, residente em Portugal. Suas obras
receberam elogios de José Samarago, falecido escritor português e militante de
esquerda. O romance “a máquina de fazer espanhóis” é o relato do personagem
antónio jorge da silva. Ele acaba de ser internado pela família num lar para idosos. Inicia-se,
então, um fio de reflexões de um homem e
seus novos colegas sobre o passado de cada
um, que é também o passado de toda uma
nação e coincide com o período da ditadura de Salazar em Portugal, de 1932 a 1968.
Mesmo jovem, o escritor Hugo Mãe realiza
reflexões sobre a morte e a nossa curta passagem por este mundo: “os sonhos de velho
são como a memória dos peixes. duram uns
segundos e por uns segundos já valerão a
pena”. Um detalhe: o livro é escrito com
letras minúsculas.
Ficha Técnica:
A máquina de fazer espanhóis
Romance
Valter Hugo Mãe
Editora Cosac Naify, 2011, 256 páginas.

