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Abertas as inscrições para

eleição do sindicato
O Sismuc publica
nesta edição o edital
de convocação para
a eleição que vai
compor a nova direção do sindicato.
Neste mês de junho
devem ser inscritas
as chapas. A eleição
ocorre no final de
julho.

Confira na
página 6

ENTREVISTA

E o Papa, de
que lado está?
O Papa Francisco tem mudados os rumos da
Igreja Católica tanto do ponto de vista religioso
como político. Os impactos disso no Brasil e nos
movimentos sociais são discutidos na entrevista
deste mês.

Página 10

Retire de mim

esse fardo

Os servidores da Fundação de Cultural de
Curitiba se preparam para mobilizar.

Página 2

Educação teve
mês do impacto
Os professores de educação infantil fizeram
paralisação de 50 minutos e avançaram em importantes pontos da pauta histórica enquanto
gestão reconhecia descumprimento da hora-atividade.

Página 4

Reduzir pega mal
A redução da
maioridade
penal é um
tema que interessa aos
servidores.

Página 6
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ORGANIZAÇÃO

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

editorial

Pulga atrás da orelha
Uma das coisas que os trabalhadores - e o sindicato - mais
têm dificuldade em entender é porque os patrões e governantes
sempre esperam as mobilizações e as greves para atender a
pauta de reivindicação. Não é possível atender o pleito antes,
evitando o desgaste dos dois lados e da população? Curiosamente, após o avanço das reivindicações, esses mesmos governantes e patrões investem em marketing para anunciar os
“benefícios”, excluindo de sua retórica que ocorreu uma luta sindical e do trabalhador.
Dois episódios recentes confirmam essa postura. Eles estão relacionados aos descontos por conta das greves na Educação e Saúde. Para os professores de educação infantil, que
agora reformulam o plano de carreira, passam a ter direito à
aposentadoria especial, poderão eleger a direção do cmei, a
Prefeitura de Curitiba produziu bonito material, uma girafinha
que cresce, para destacar as conquistas. Mas tem um carrapato
nessa historia. É justamente o veto do prefeito Gustavo Fruet
aos dias paralisados. Ou seja, o professor tem “rabiscado” em
seu contracheque de onde vieram os avanços.
No mesmo sentido, a capivara na sala da saúde é grande.

A Secretaria de Saúde produziu outro bonito material, nas cores
lilás daqueles que estavam roxos de raiva, afirmando que o
QualificaSUS e o Difícil Provimento não foram pagos por causa
do sindicato. O carrapato da história é esconder que isso foi
decisão de assembleia e que a gestão não apresentou completamente os dados das mudanças. Queriam que o servidor assinasse um cheque/elefante em branco? Ou que houvesse a
possibilidade de novos excluídos? Mas os trabalhadores podem
esperar: em breve virá uma cartilha anunciando os avanços e
esquecendo do abono das faltas como do veto a emenda dos
vereadores.
E já que nada é de graça no avanço dos trabalhadores, o
Sismuc torce para que outros materiais sejam produzidos envolvendo incorporações de gratificações, reduções de jornada,
promovendo a capacitação profissional, desistindo do banco de
horas, acabando com a terceirização, reformulando a lei 11000,
que trata de Plano de Carreira, melhorando o Instituto Curitiba
de Saúde, promovendo o IPMC etc. Ao sindicato e aos trabalhadores caberá a luta, todas elas, e que as conquistas não caiam
no esquecimento de quem realmente é responsável por elas.
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Diretoria da Gestão “Reconstruir pela base”
Coordenação Geral
Ana Paula Cozzolino
Coordenação de Administração
Everson Roberto Schiessel
Coordenação de Finanças
Sônia Nazareth Duarte Cruz
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
Patrícia de Souza Lima

valorizar a cultura

Coordenação de Organização por Local de Trabalho
Cathia Regina Pinto de Almeida

Foto: Pedro Carrano

N

por Pedro Carrano

a primeira mesa de negociação dos
funcionários da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), o Sismuc
questionou o pouco avanço na pauta desde
2014 até o momento, sobretudo em relação ao concurso público. Com a presença
do presidente da FCC, Marcos Cordiolli, a
mesa sinalizou resposta até o mês de junho
de 2015, sobre a implantação ou não do con-

Servidores da Fundação
reformulam descritivo
de função

curso.
No debate da pauta específica, a Fundação comprometeu-se com questões
tais como o avanço no
planejamento participativo.
O debate passou também pela formação
dos trabalhadores na área de cultura e pela
atualização do descritivo de função dos servidores. Houve divergência quanto ao tema
das terceirizações.
No ponto da atualização do descritivo,
os servidores dão sequência aos estudos.
Até agora, foram realizadas três reuniões.
“As mesas de estudo têm avançado bastante.
A proposta dos servidores tem sido acatada.

Porém, ainda não mexemos no financeiro.
Há um processo que vai para o RH. Assim
mesmo, é a primeira vez que sentamos de
fato com a FCC para repensar o futuro dos
servidores”, avalia a coordenação do Sismuc.
Investimento Municipal
Sobre a bandeira do investimento de
2% do Orçamento Municipal em cultura,
a gestão reconhece a necessidade e o atual
Orçamento insuficiente da pasta. Recorre,
porém, à questão da atual “economia de
crise” presente na Prefeitura e que deve
determinar uma série de definições da entidade cultural. À população, resta pressionar.

Coordenação de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente
Vera Lucia Armstrong
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
Conselho Fiscal
Arno Emilio Gerstenberger Junior
Augusto Luis da Silva
Icléa Aparecida Alves Mateus
Odilon Adriano de Oliveira
Osni Narestki Renato Alves Ferreira
Paulo Gomes
Suplência da Direção
Alice da Silva
Alzira Isabel Steckel
Elaine Cristina Borba dos Santos
Edilson Aurélio Melo
Giuliano Marcelo Gomes
Ilma Alves Bomfim
João Medeiros Pereira
José Ezael Pott Ferrando
Linda Alice Góes Gregorczuk
Marlene Aparecida Santos Cazura
Maria Lia Rosa
Mario Barbosa
Mauro Scarmocin
Paula Regina Jardim Campos
Paulo Canova Filho Rita
Sebastião Rodrigues Alves
Suely Terezinha de Souza Araújo
Vera Lucia Martins Pio

ORGANIZAÇÃO
revelou
Por outro lado, promete
cumprir os 20% a partir de
junho e abre negociação
sobre dimensionamento.

Prefeitura
admite
descumprir
hora-atividade

O

por Manoel Ramires

que os professores de educação infantil suspeitavam foi confirmado
pela Secretaria de Recursos Humanos. Os Dados da gestão comprovam que 65%
dos cmeis não cumpriam totalmente ou apenas parcialmente o tempo destinado à permanência até abril de 2015. Isso significava
130 equipamentos. Por outro lado, a gestão
afirma que todos os locais vão cumprir a lei
a partir de junho. Além disso, Sismuc, RH e
Secretaria de Educação vão se reunir novamente para avançar no debate sobre dimensionamento e até sobre a possibilidade de
ampliar a hora-atividade.
De acordo com a secretária de Recursos
Humanos, Meroujy Cavet, até abril 19 equipamentos não faziam hora atividade e 111
só realizavam parcialmente (abaixo de oito
horas semanais). Isso ocorria devido às licenças prêmios e aos afastamentos para tratamento de saúde. No cenário atual, com os
retornos, apenas quatro cmeis não cumprem
hora atividade e outros 71 (36%) o fazem de
forma reduzida. Já em junho, com o quatro
completo, o problema será sanado. É o que
afirma a secretária: “Nós vamos conseguir
cumprir a hora atividade a partir de junho.
Se a gente tem mais do que precisa (professores), a gente consegue cumprir e manter 30
professores volantes”, sinalizou.
Concurso e dimensionamento
Atualmente, Curitiba tem 4180 professores de educação infantil. Com as baixas, o
número reduz para 4013. Contudo, a partir
de junho a situação deve estar regularizada.
A secretária ainda afirmou que 4132 professores são suficientes para o cumprimento
dos 20%. Por outro lado, o sindicato cobra a
necessidade de ampliação da hora atividade
para 33%. Neste ponto, o Sismuc reforçou a
necessidade do dimensionamento. “A gente
precisa avançar nos 33%. Isso ocorre com
debate mais intenso e sobre o dimensionamento”, direcionou a professora Alessandra
Claudia Oliveira, que teve o apoio de Cavet:
“Faz 10 anos. Está na hora de a gente trabalhar novamente o dimensionamento”, se
comprometeu.

travou também

Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp
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Proposta final para mudar servidores de área de
atuação será apresentada em Assembleia Geral

Gestão recua e transição de
cargos na Saúde será semestral

N

por Gustavo Vidal

a última mesa de negociação, dia 27, entre Sismuc e
Gestão ficou decidido que a
evolução no cargo de Auxiliares para
Técnico em Enfermagem e Auxiliar
em Saúde Bucal para quadro do nível
médio será semestral e não mais anual,
como era a proposta inicial da Prefeitura. Toda a mudança de área de atuação deverá ser concluída em quatro
anos.
Segundo a Administração na
apresentação da proposta final serão
definidos os últimos detalhes. O documento será apresentado pela Direção
do Sismuc e comissão em Assembleia

Geral da Saúde no dia 08, quando Coletivo será transformado em assembleia para deliberar sobre a proposta.
No entanto, a SMRH apresentou novos números de servidores da
Saúde aptos para o procedimento de
transição que já possuem titulação necessária. Segundo a gestão, dos 2623
auxiliares de enfermagem, de ensino
médio, 788 já possuem qualificação
para evoluírem ao cargo técnico de
enfermagem. Já entre os 581 auxiliares
de saúde bucal, 345 podem mudar do
nível básico para ensino médio.
A Gestão também informou que
o impacto financeiro mensal, para
possibilitar a transição imediata desses servidores, se mantém em dois mi-

lhões de reais. O Sismuc insiste que a
mudança de área seja para todos os que
preencham os requisitos, não prejudicando nenhum servidor. A Prefeitura
disse ser possível incluir mais pessoas
do que o previsto na proposta inicial.
O Sindicato também defendeu
que seja garantida, àqueles que cumprem os requisitos de aposentadoria
antes da data prevista, o direito de
antecipá-lo para que a aposentadoria
seja na nova área de atuação. A gestão
concordou e vai incluir na minuta o
dispositivo garantindo esse direito. O
Sismuc reforça a convocação para Assembleia Geral da Saúde no dia 08 de
junho para que todos os servidores
avaliem e decidam sobre a proposta.

unindo lutas

Sismuc elege os delegados para o 13º Cecut

A

por Manoel Ramires

trajetória do movimento sindical tem oscilado bastante.
Atacado pela grande imprensa
e grupos econômicos, criticado pelos
trabalhadores, a organização sindical
ressurge na luta. Seja no combate às terceirizações no plano nacional, contra a
perda de direitos, no caso dos professores estaduais, ou no plano municipal,
lutando contra os calotes, a palavra da
moda é luta. E, pensando na organização
das próximas batalhas, é organizado o
13º Congresso Estadual da CUT Paraná
(CECUT).
Dirigentes sindicais de todas as

regiões do estado estarão reunidos para
debater a conjuntura e o futuro da classe
trabalhadora na Associação Banestado,
em Praia de Leste, entre os dias 26 e 28 de
junho. O Sismuc tem direito a quatorze
vagas, conforme os critérios da CUT. Os
representantes dos servidores municipais foram eleitos no último dia 21, em
assembleia realizada no sindicato.
Os eleitos têm a tarefa de defender
a pauta dos servidores municipais. “É
no Cecut que a gente organiza as nossas
lutas, aprendemos onde erramos, reforçam os nossos acertos. Outro ponto é
trocar experiências com trabalhadores
de outros ramos de atividade”, expõe a
direção do Sismuc.

Delegados eleitos

Irene Rodrigues
Pedro Moreira
Adriana Claudia Kalckmann
Juliano Soares – Educação
Soraia Cristina Zgoda
Demerval Ferreira da Silva
Juliana Mildemberg
Cathia Almeida
Giuliano Marcelo Gomes
Maria Aparecida Martins
Natel Cardoso
Jonathan Faria Ramos
Elisângela Aparecida Garcia
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Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc

MOBILIZAÇÃO

conquista é na luta

Professores de Educação Infantil já podem dar entrada
no pedido de Aposentadoria Especial junto ao IPMC.

Conquistas da Greve dos
Educadores são implantadas
E

por Phil Batiuk

sta é mais uma das conquistas
da greve de março de 2014 se
transformando em realidade,
avalia o sindicato. Em reunião da
comissão técnica do Sismuc com o
RH, Educação e IPMC, houve consenso sobre a implantação da Aposentadoria Especial.
Assim, trabalhadores já podem
dar entrada no pedido de Aposentadoria Especial. Enquanto isso, a administração vai enviar ao legislativo
municipal um Projeto de Lei assegurando este direito a todos os professores de educação infantil, mesmo os
que não optarem pelo novo Plano de
Carreira. “O direito previdenciário
está garantido para todos e a aposentadoria especial é integral e não
proporcional”, explica Ludimar, advogado do Sismuc.

Foto Pedro Carrano

Neste projeto, além da garantia previdenciária, estará inclusa a
função de “assistência pedagógica”.
Trecho que vai garantir a readequação de trabalhadores que apresentarem problemas de saúde para esta
função, inclusive a quem se mantiver
na Lei 12.083/06.
Plano de Carreira
Na reunião, também ficou acordado que até o dia 30 de maio a Prefeitura deve publicar o decreto que rege
o enquadramento dos trabalhadores
que optarem pelo novo Plano de Carreira. Mais uma conquista da greve.
Além disso, em negociações anteriores com a Prefeitura, a comissão
técnica do Sismuc já havia avançado
na diminuição dos prazos para o processo de enquadramento, ficando em
13 meses - a proposta inicial da gestão
era concluir o enquadramento em 25
meses.

educação é prioridade
Foto: Pedro Carrano

As entidades sindicais reivindicaram o cumprimento
de exigências dos profissionais da Educação.

Sindicatos marcam
presença na abertura da
Conferência Municipal
de Educação

L

por Pedro Carrano

ogo na abertura da Conferência Municipal de Educação, os
sindicatos Sismuc e Sismmac
reivindicaram participação na mesa
e o cumprimento de exigências dos
profissionais da Educação.
Os servidores municipais, em
particular, estenderam faixas de
protesto durante a fala da secretária
municipal de Educação, Roberlayne
Borges Roballo. Os trabalhadores

buscam abertura de concurso público, maior número de funcionários
na escola, cumprimento da horaatividade, entre outros pontos.
Logo depois da mesa de abertura, o deputado federal Ângelo
Vanhoni, relator do Plano Nacional de Educação, destacou a necessidade de valorização da Educação
Infantil que, no Brasil, ainda é vista
apenas como “cuidado das crianças” e não como um conteúdo pedagógico.

MOBILIZAÇÃO

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

sem fiscal, a cidade vira um caos
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Foto: SMRH

Novos concursos
no horizonte
dos fiscais

N

Por Phil Batiuk

ovo Grupo de Trabalho (GT) vai reunir um
fiscal
representante
de cada secretaria (SMU, Smab
e dois da SMMA), mais um da
coordenação do Sismuc, com
representantes do RH e de cada
uma destas secretarias, por parte
da administração. Na segunda
semana de julho, este grupo vai
avaliar a lotação dos quadros de
fiscais na Prefeitura para fundamentar a reivindicação por mais
trabalhadores concursados junto
à administração.
Mas o sindicato reforçou a
necessidade de implementar a
política de duplas de fiscalização,

independente da contratação de
novos servidores. A gestão reconheceu a reivindicação e se comprometeu a construir, no mesmo
GT, uma proposta de normativa
que determine a fiscalização em
duplas em todas as secretarias.
Além disso, a conversa
apontou para a padronização
de uma identificação funcional
distinta do Cartão Qualidade,
pois os trabalhadores argumentam que o cartão nem sempre é
reconhecido pelos indivíduos e
empresas autuadas na fiscalização. E mais: existem denúncias
de agressões em que o fiscal teria sido puxado pelo colarinho
(o cartão vem com uma fita para
usar ao redor do pescoço), além

do roubo de cartões, que vêm
com um chip de crédito bancário
e cuja emissão da segunda via
gera custos ao trabalhador. Os
fiscais reivindicam uma identificação distintiva e oficial para
realizar o trabalho.
Gratificações ou
aumento salarial?
A gestão reforçou a postura
contrária à criação de novas gratificações. Mas não descartou o
debate sobre a extensão da grati-

ficação já recebida na SMU para
a SMMA e Smab. Bastaria alterar
o trecho do decreto já existente
que limita o benefício a servidores lotados no Urbanismo.
Surpreendentemente,
os
próprios representantes do RH
apontaram disposição para negociar um aumento salarial em
vez da criação de novas gratificações – metodologia que, para
a atual gestão, criaria diferenças
salariais entre os servidores. E

que favoreceriam poucos em detrimento da maioria.
Por fim, quanto ao Risco de
Vida e Saúde, a gestão demonstrou abertura para reavaliar casos denunciados pelo Sismuc em
que a Saúde Ocupacional (SO) do
RH teria rejeitado o direito legítimo de alguns servidores ao vencimento adicional. O sindicato vai
encaminhar as denúncias e levantar dados para rebater a postura
do RH-SO.

plano de carreira?

Avança negociação de agentes administrativos

A

Por Phil Batiuk

pós um longo debate
entre representantes da
Secretaria Municipal de

Recursos Humanos (SMRH) e o
Sismuc, acordou-se criar o grupo
que vai estudar e depois colocar
em prática as mudanças no cargo.
A proposta foi construída entre

as partes a partir da reivindicação de um cargo de nível técnico,
Item 1 da Pauta Específica dos
Agentes Administrativos.
“Hoje o agente administrati-

vo assume funções e responsabilidades que ultrapassam o que
está no descritivo. Isso porque
gestões passadas iniciaram um
processo de desconstrução do
Estado que acabou com muitos
cargos e carreiras”, criticou
César
Schütz,
assessor do Sismuc. A gestão
admitiu a necessidade de reconstruir a carreira
destes trabalhadores e, por isso,
propôs a criação
do grupo, que
terá quatro representantes da
administração
e outros quatro
indicados pelo
sindicato.
Já o Item 3
trouxe o debate
sobre a formação continuada

dos trabalhadores. Mas os representantes do RH recuaram, em
um primeiro momento, dando
a entender que as futuras mudanças no cargo propostas pelos grupo de trabalho poderiam
atrapalhar qualquer processo
de formação que fosse iniciado
agora. O sindicato rebateu com
a informação de que os estudos
podem demorar e que não se
pode condicionar uma coisa a
outra, pois os trabalhadores ficariam sem oferta de formação
no meio tempo.
Frente a isso, a gestão encontrou uma nova desculpa para
não avançar no ponto de pauta:
“isso é com o Imap”, delegou Sérgio Malheiros. Por outro lado, a
administração se comprometeu
a verificar se, dentro da oferta
atual do Imap, existe algo que
pode ser direcionado aos administrativos. E o Sismuc marcará
reunião diretamente com o Instituto. Uma nova reunião ficou
marcada para a semana do dia 8
de junho.
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DIREITO

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

reforçando a democracia

Eleição será nos dias 27, 28 e 29 de julho. A Comissão
definirá os locais das urnas fixas e itinerantes.

Servidores municipais escolhem

nova Diretoria do Sismuc
E

por Gustavo Vidal

stá aberto o processo eleitoral do Sismuc.
Nos dias 27, 28 e 29 de julho os servidores
sindicalizados definem quem comandará
o sindicato nos próximo três anos. No dia 28 de
maio, a Comissão Eleitoral, aprovada em Assembleia da categoria, publicou o edital de convocação do processo (ver imagem).
O prazo para inscrever candidaturas vai até
o dia 18 de junho. Podem votar os sindicalizados inscritos seis meses antes da eleição e que
estejam com suas contribuições em dia até mês
anterior da realização do pleito. Para concorrer,
os servidores precisam ter mais de seis meses de
sindicalização e estar de acordo com as regras do
Estatuto.
“A Comissão Eleitoral cumpre com os artigos 100 e 101 do Estatuto Social da entidade
e convoca todos os associados em condições de
votar, a participarem do processo eleitoral da
Diretoria Executiva Colegiada, Conselho Fiscal

e Corpo de Suplentes”, diz trecho do edital. O
processo eleitoral seguirá as normas previstas
no Estatuto do Sindicato que se encontra no site
www.sismuc.org.br.
O registro das candidaturas será feito, exclusivamente, na Secretaria do Sismuc, na Rua
Monsenhor Celso, nº. 225, 9º andar, Conjuntos
901 e 902, Centro, Curitiba PR. O horário de funcionamento será entre as 14 e 18horas.
Urnas
As urnas funcionarão, no mínimo, das 09 às
18horas, sendo que a Comissão Eleitoral poderá
deliberar sobre o aumento deste período, de
modo a proporcionar que todos os aptos exerçam o direito de voto.Os sindicalizados aposentados poderão votar por correspondência,
ou pessoalmente em qualquer urna. Os votos
serão tomados em urnas fixas, que funcionarão
na sede do sindicato e noutros locais a serem
definidos e por urnas itinerantes, cujos roteiros
serão comunicados previamente pela Comissão
Eleitoral.

vítimas e não bandidos

Entenda porque o Sismuc
é contra a redução da
maioridade penal

S

e prender pessoas resolvesse os problemas da segurança pública seríamos o
quarto país mais seguro do mundo. Isso porque temos a quarta
maior população carcerária do
planeta”. Assim começa a Carta
do Paraná Contra a Redução da
Maioridade Penal, que o Sismuc assina junto com outras
99 organizações e entidades
do estado.
Audiências Públicas realizadas na Câmara de Vereadores

de Curitiba e na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovaram
a Carta. No caso da Alep, o documento será enviado oficialmente
para o Congresso Nacional, posicionando o estado contra a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 171. Número que tem tudo a

ver com a proposta.
Continua assim o manifesto do movimento, que o Sismuc integra: ”De 1990 até hoje o
Brasil aumentou em seis vezes o
número de pessoas presas e esta
realidade, em vez de diminuir a
criminalidade, só fez aumentar
a violência. Por mais que o fracasso desta medida seja óbvio,
vemos agora uma proposta que
quer que crianças e adolescentes
sejam submetidos ao mesmo
erro.”

COTIDIANO

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

sem acordo

projetando o futuro

Sismuc realiza
seminário sobre o Fundeb

O

Estas e outras informações estão dispostas no site
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Contudo, elas não dão a dimensão da importância do
Fundeb. Para aprofundar a
discussão, o Sismuc realiza
nos dias 26 e 27 de junho o
seminário: “Desafio do controle social: entendendo: o
Fundeb”. O evento ocorre em
parceria com a Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
O objetivo é conhecer a
estrutura do FUNDEB, como
os recursos são distribuídos
aos municípios e estados.
Também deve-se abordar o
papel dos conselheiros do
Fundo. O evento é gratuito.
Ele é realizado no Sismuc. As
inscrições podem ser feitas diretamente no sindicato (Rua
Monsenhor Celso, 225, 9º andar) e pelo telefone 3322-2475.

por Manoel Ramires

Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) é um Fundo
contábil. Sua implantação foi
iniciada em 1º de janeiro de 2007
e realizada de forma gradual, alcançando a plenitude em 2009,
quando o Fundo funcionou com
todo o universo de alunos da
educação básica pública presencial e os percentuais de receitas
que o compõem alcançaram o
patamar de 20% de contribuição.
Seu financiamento é feito com
a contribuição de Estados, DF e
Municípios em cima de diversos
impostos como Fundo de Participação dos Estados – FPE, Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM), ICMS, IPVA e Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis
e Doações (ITCMD).

perfil de um servidor

Denir Merotti
Um homem que cuida
de jardins e de lutas

E

por Pedro Carrano

le foi trabalhador polivalente. Fez um pouco de
tudo. Atuou na secretaria de meio-ambiente.
Lidou com a jardinagem de parques, praças
e do Jardim Botânico. Hoje, aos setenta anos, Denir
Merotti mantém-se ativo, na participação no sindicato e no cultivo de flores: “Eu acho que a luta é importante, sempre que pude participei do sindicato.
E sempre gostei de plantar, algo que nunca devemos
parar de fazer”, diz.
Este senhor conheceu a desvalorização e o pouco
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reconhecimento pelo qual passa o trabalhador polivalente. Por isso, Merotti ajudou na construção do
Sismuc desde o começo. Nos anos 1990, participou
das greves durante a prefeitura de Jaime Lerner. “Fui
lutador junto com o (ex-deputado) Dr Rosinha”, recorda.
Pai de quatro filhos, viveu no norte do Paraná e
migrou para Curitiba por necessidade de um deles.
Antes do serviço público trabalhou numa fábrica de
bebidas, em Santa Felicidade. Hoje, comparece ao Coletivo dos Aposentados, onde “reencontro as pessoas,
os companheiros”.

Pauta dos servidores
não avançou.
Afastamentos
seguem crescendo
na SMELJ.

Gestão nega
aposentadoria
especial para
profissionais de
Educação Física

A

por Gustavo Vidal

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) de Curitiba é uma das
que tem a maior incidência de afastamento dos servidores. Mesmo assim, o IPMC
não admite a possibilidade de conceder aposentadoria especial para os profissionais de
educação física.
Em recente mesa de negociação da Pauta
Específica da SMELJ, o ponto de discussão foi
exclusivo sobre a aposentadoria especial. Com
a presença do presidente IPMC, Wilson Mokva, do superintendente da Secretaria, Eduardo
Gallina, e servidores da SMRH, o assunto foi
discutido e não teve acordo.
Professores de educação física, os orientadores querem o reconhecimento para ter
direito ao benefício. “Hoje a Secretaria convive diariamente com afastamento de profissionais. Ao invés de depreciar a nossa saúde
queremos qualidade de vida”, ressaltou Carlos
Jetam, integrante da comissão de servidores na
negociação.
Mokva relatou sobre a realidade do sistema de previdência municipal e disse que a mudança pode levar à alteração na forma de arrecadação. O aumento da expectativa de vida
nacional também foi uma justificativa para
uma possível desestabilidade no IPMC. “A legislação vigente impede a concessão do benefício a esses servidores”, afirmou Mokva.
“A expectativa de vida aumenta e nós
ajudamos a melhorar a saúde da população
prejudicando a nossa”, respondeu Jetam, lembrando-se do quadro reduzido e do excesso
de trabalho hoje na SMELJ, que continua crescendo. Apesar da argumentação dos trabalhadores e do Sismuc, a gestão manteve-se irredutível e diz que não pode ir contra a lei.
O Sismuc registrou que é contrário ao fim
da discussão da pauta e que vai aprofundar o
debate no Coletivo de Servidores da SMELJ,
para retomar o debate posteriormente com a
gestão.
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fascismo, não!

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

Debate na UFPR conclui que ideal
na democracia é reconhecer o
outro, não apenas tolerar.

Tolerância política
é o mínimo em
uma civilização

P

por Phil Batiuk

odemos não concordar, mas precisamos
respeitar as diferentes visões de mundo”.
Com este pensamento inspirado em Voltaire, filósofo francês, Ana Paula Cozzolino
abriu o debate Pluralismo, Tolerância e Democracia no Salão Nobre do Prédio Histórico da
Universidade Federal do Paraná (UFPR). A coordenadora geral do Sismuc mediou a mesa de discussão a convite da professora Drª Vera Karam
de Chueiri e do Prof. Dr. Marco Cavalieri.
A professora, do Setor de Ciências Jurídicas, contextualizou o debate em um cenário,
tanto a nível local como nacional, do ataque às
ideias diferentes à tolerância. “Práticas antipluralistas têm ganhado espaço, como podemos
observar, por exemplo, no Congresso Nacional.
Mas as concepções vencedoras não podem aniquilar as vencidas”, ponderou Karam.
“É preciso que haja espaço entre o eu e o
outro. Portanto, sem respeito mútuo, sem a
tolerância, não é possível conceber nem pluralismo e nem democracia”, concluiu. Pensamento compartilhado pelo professor de Ciências
Econômicas, Marco Cavalieri. Ele explicou que,
em sua área, existem diversas linhas de pensamento que precisam conviver entre si. “Depois
de quase um século de pesquisa sobre a metodo-

logia da Ciência Econômica, os acadêmicos concluíram que não existe uma linha
mais correta que as outras”, explicou.
Por isso, não se teria um critério de verdade, mas sim diferentes percepções.
Uma das principais conclusões da
mesa foi a de que tolerância é pouco. Um
dos presentes na platéia, que falou ao
final da mesa, apontou que o reconhecimento
do outro, do diferente, seria o tratamento ideal
entre pessoas com pensamentos diferentes. Já a
tolerância seria apenas a representação de um
sujeito em condição de superioridade, mas que
tolera a existência dos outros.
Outra conclusão foi sobre o papel que tem
a mídia na defesa e na consolidação de uma
única visão de mundo, em que o direito do mais
poderoso passa por cima dos outros.
Autoritarismo, Intolerância e Tirania
O Sismuc foi convidado para mediar a mesa
por conta do vídeo que circulou pela Internet no
início de maio. Nele, um estudante de Direito da
UFPR usa um livro de um dos principais ícones
do pensamento de direita, o escritor Olavo de
Carvalho, para “ensinar como bater em comunista”. Ele faz isso espancando um boneco que
veste a camiseta da Campanha de Lutas 2015 do
sindicato, supostamente para simbolizar o comunismo.
A entidade, que
representa direitos e
interesses de trabalhadores organizados no município,
emitiu uma Nota
de Repúdio e Desagravo Público. Além
disso, oficializou a
Reitoria da Universidade, o Setor de
Ciências Jurídicas e
o Curso de Direito a
tomarem providências cabíveis. Como o
debate foi iniciativa
espontânea dos professores, o Sismuc ainda espera da UFPR
as medidas que a instituição considera
cabíveis contra a
ação do estudante.

DENÚNCIA
socorro

Pelo segundo dia
consecutivo crianças
não foram
recebidas no
Parolin.

Foto: Arno Emílio

Depois de
roubado,
Cmei fecha
as portas
O

por Manoel Ramires

Sismuc recebeu imagens do Cmei João
Batista Santana, no
Parolin. Em cartazes fixados no
portão, os professores de educação infantil e a comunidade
pedem socorro. Pelo segundo
dia consecutivo não teve aula
no local. A suspensão das atividades ocorreu devido a roubo.
Nos cmeis, a segurança é terceirizada.
No lugar de aula, cartazes foram afixados nas grades
avisando sobre a interrupção
do trabalho. Um cartaz diz:
“Tristeza. Não podemos receber nossas crianças, pois novamente o Cmei João Batista
Fontana foi roubado”, alertase aos pais. Já outro cartaz de-

nuncia: “Apagão. Vândalos
invadem nosso cmei causando
transtornos à comunidade”,
revela-se.
O problema chegou ao
Sismuc que demonstra preocupação com os trabalhadores
e com a comunidade e cobra
ação da Prefeitura de Curitiba.
“Nós estamos muito preocupados com essa situação. Temos informações de que foi
imposto o toque de recolher na
comunidade. A segurança dos
equipamentos é terceirizada e
nada pode ser feito pela Guarda Municipal. A gestão deve
ir de encontro à população”,
cobra a direção do Sismuc. A
segurança é terceirizada para
a G5. O sindicato cobra o fim
das terceirizações, mas a gestão
não aceita.

DENÚNCIA
patamar de investimento

Confira a imagem da semana e a
galeria de fotos do novo site do
Sismuc: sismuc.org.br/galeria-fotos
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Na avaliação do sindicato, o balanço dos investimentos feitos é insuficiente.
Sismuc exige sindicância sobre obra abandonada no Campo Alegre.

Sismuc questiona investimentos

municipais em Saúde
Foto: Joka Madruga

P

por Pedro Carrano

romovida pela Comissão
de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte da Câmara,
a audiência pública, realizada na
Câmara Municipal, apresentou
o diagnóstico da saúde pública
municipal entre janeiro e abril de
2015.
Na avaliação da entidade, o
balanço dos investimentos feitos
é insuficiente. Isso porque foram
investidos, por exemplo, 0,8%
do Orçamento em Vigilância à
Saúde, que tem caráter preventivo e por isso deveria receber mais
recursos.
Já no balanço do quadrimestre,
a Prefeitura atingiu 14 dentre os

15% exigidos por Lei para investimento em Saúde. A gestão pode,
no decorrer de 2015, atingir este
índice. Mas é preciso pressão para
que os recursos sejam investidos no
quadro de servidores.
Cumprimento à Lei 141
Outro debate se refere à
queda no número geral de servidores da Saúde, em comparativo
entre a prestação de contas do exercício de dezembro de 2014 e a
atual. Em dezembro, foi apresentado o número total de 7255 servidores. Agora, o número mudou
para 7053, o que significa um déficit de 202 trabalhadores. A SMS
anunciou concurso para somente
60 médicos.
“O que não supre nem o

total de servidores do ano passado. E anunciaram uma série de
unidades funcionando até o fim
do ano. Como irão funcionar se
não tem concurso público? Vão
prejudicar ainda mais as áreas em
funcionamento hoje?”, questiona
o Sismuc.
Unidade abandonada
A gestão informou, em
audiência, que deve fazer nova
licitação para conclusão das
obras na Unidade de Saúde
Campo Alegre, localizada na
Avenida das Indústrias (CIC). O
tema foi objeto de reportagem
de denúncia. Agora, a Prefeitura
deve realizar nova licitação das
obras – estimadas de início em
R$ 1 milhão 680mil. Por isso, o

sindicato exige uma sindicância
para analisar se houve perda de
recursos neste processo de nova
licitação.

Confira o mês de dezembro de 2014 para saber sobre
as denúncias de unidade abandonada no Campo Alegre (CIC).
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

ENTREVISTA
Foto: Gustavo Vidal

movimentos sociais

O Papa e
a política
André Langer é graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em Teologia pelo Centro
de Estudos Superiores da Companhia de Jesus. É mestre
em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos
Sinos e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do
Paraná. É pesquisador no Centro de Pesquisa e Apoio aos
Trabalhadores (Cepat). Na entrevista, ele analisa a política
do Papa Francisco, sua proximidade com os movimentos
sociais, e a consolidação como a principal voz progressista
hoje no plano mundial.
por Pedro Carrano

Jornal do Sismuc. Como podemos analisar os posicionamentos do Papa Francisco: temos um papa alinhado à esquerda?
André Langer. O Papa Francisco tem se mostrado um hábil
político. Revelou uma capacidade de fazer dialogar os contrários, como na relação entre Israel e Palestina e o seu
trabalho de bastidores na reaproximação entre Estados
Unidos e Cuba. Tem a coragem de tocar em questões espinhosas e, algumas delas, de difícil solução. Não tem medo de
se posicionar claramente, como no caso do reconhecimento do Estado Palestino. Ao contrário dos dois papas imediatamente anteriores, o Papa Francisco passou a pautar
determinadas agendas e não a ser pautado sobretudo pela
mídia mundial e pela opinião pública. Abandonou temas
que na sua visão estavam recebendo um tratamento ideologizado. Passou a direcionar os holofotes para temas cruciais da humanidade no início deste século, como a migração,
o tráfico de pessoas e de drogas, o aquecimento global (com
um documento sobre este tema que deverá ser publicado
possivelmente ainda este mês). Trocou uma agenda assentada sobre questões morais por uma mais social. Fez fortes
e contundentes críticas ao sistema econômico neoliberal
(“esta economia mata”) e às instituições, que devem, na sua
visão, estar a serviço das pessoas concretas. Caso contrário,
diz ele, perdem sua razão de ser. Pode-se, sim, dizer que o
atual papa tenha práticas mais condizentes com a esquerda,
embora ele faça questão de dizer que faz isso fundamentado na prática de Jesus de Nazaré.
O Papa Francisco tem aberto canais de diálogo com os movimentos sociais. Qual é a importância dessa sinalização?
O encontro com os movimentos populares do mundo inteiro, o que alguns chamaram de Fórum Social Mundial do

Papa, foi uma iniciativa pessoal dele. Quis ouvi-los, mas
também que eles se encontrassem entre si e encontrassem
formas de articulação. Com este encontro tocou em três
outros temas de grande importância para a humanidade,
que são: a terra, o trabalho e o teto. A terra, porque ela é a
fonte da vida, dos alimentos e hoje está havendo um processo mundial de concentração fundiária, de monopólio da
terra, sobretudo nos países mais pobres e em desenvolvimento. O trabalho, porque ele traz a dignidade ao trabalhador, o seu pão, respeitados os seus direitos, especialmente o
direito fundamental ao trabalho. O teto, uma referência especialmente à problemática europeia neste momento, mas
também brasileira, que é um direito humano, negligenciado em muitas situações ou degradado em outras. (OLHO)
Na sua visita à Bolívia, em julho próximo, o Papa Francisco
deverá encontrar-se com os movimentos sociais deste país
e de outros da América Latina, dando assim continuidade
àquele primeiro encontro ocorrido em Roma. Esses encontros são importantes porque apontam para novos protagonistas em nível mundial. Mostra também a capacidade do
Francisco de trabalhar em várias frentes, não apenas pelo
alto, isto é, em nível de governo, de instâncias governamentais, mas também a partir dos pobres.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tem se
posicionado desde 2014 com força sobre a necessidade de
uma reforma política, abolindo o financiamento empresarial de campanhas. O povo deve se envolver neste tema?
A CNBB permanece sendo uma instituição de crítica social. Ela tem se posicionado historicamente, ora com maior
contundência, ora com menor, diante das grandes questões
que dizem respeito à radicalização da democracia em nosso
país. E o fez também em relação à necessidade de uma profunda reforma política, em sintonia e parceria com outras
forças sociais. Uma das questões que a reforma política

deveria contemplar é proporcionar formas mais frequentes e efetivas de participação direta da sociedade civil na
condução política das grandes questões que dizem respeito
à sociedade brasileira. Isso não no sentido de substituir o
papel dos representantes eleitos, mas para criar canais de
participação direta e contínua. Acontece que as nossas instâncias legislativas parecem encontrar-se em redomas de
vidro, totalmente surdas e cegas à realidade da maioria da
população. Dá a sensação de que são lobistas de interesses
de poderosos grupos econômicos travestidos de representantes populares. E aqui entra a importância da participação da população se envolver e romper com esse círculo.
O ciclo de lutas dos anos 1980 que deu origem ao PT, MST,
CUT teve um caráter de esquerda em boa parte devido ao
trabalho das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), mas
hoje sofrem dificuldades. E agora? Quando a influência do
conservadorismo na sociedade é grande?
É verdade. Na década de 1980 houve uma confluência de
vários fatores que proporcionaram o surgimento de uma
série de organizações ainda hoje existentes, embora não
mais numa linha ascendente, mas envoltas em dificuldades
e crises. Diria que aquele momento foi singular em termos
de criatividade e envolvimento popular e social. Isso não
acontece com frequência na história. Houve um grande relato que unificou e deu sentido e forma a tudo isso. Penso
que hoje nos falta este grande relato também porque faltam
lutas sociais. Além disso, na minha maneira de ler este acontecimento, as manifestações de rua de junho de 2013 trazem
elementos embrionários para a formulação de um novo relato e, por conseguinte, de novas práticas sociais. No entanto,
essa leitura requer uma mudança na chave de interpretação
da realidade. Significaria ler a realidade, que mudou, com
outras categorias analíticas, e nisso, ao meu ver, os movimentos sociais e as pastorais sociais poderiam dar um passo.

NA PAUTA
curtas

Guerra e
criminalização
do Judiciário

novo ciclo de lutas

Acompanhe as notícias no site
do Sismuc e fique bem informado:
imprensa@sismuc.org.br
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Depois da truculência do governo do Paraná,
os servidores estaduais ampliam as lutas.

Uma guerra prolongada
Foto: Joka Madruga

Avesso ao interesse dos servidores, o Poder
Judiciário passa a criminalizar as greves,
sem levar em conta as necessidades básicas que estão na mesa. No dia 29, a Justiça
novamente julgou a greve ilegal e decretou
multa contra a APP-Sindicato. “Antes de nossa
assembleia em Londrina, que deflagrou a
greve, nós já tínhamos recebido um interdito
proibitório”, ilustra Hermes Leão, presidente
da APP-Sindicato.

Guerra e
criminalização
da mídia
Walquíria Olegária Mazzeto, coordenadora da
APP-Sindicato, explica que, ao lado da pauta
imediata, que envolve o reajuste salarial e a
Previdência – pauta que dá também unidade
à luta dos diferentes sindicatos – há também
problemas estruturais na Educação, que motivam a paralisação de professores. O que foge
da consideração da mídia de que a greve é
desnecessária ou somente “por salários”.
Entre os problemas na educação paranaense,
estão as condições de ensino e de trabalho
nas escolas, o número máximo de alunos por
sala, dentro de uma política que o sindicato
classifica como uma aposta na “evasão escolar”:
“Hoje, há escolas sem merendeiras. Muitas
escolas ficaram prejudicadas na orientação do
trabalho por causa disso. (...) Hoje, o estado
tem legislação que regulamenta o numero
máximo e número mínimo de alunos em sala.
No ensino médio, o numero é 35. Mas, com o
número de 50, podia ter duas turmas de 25.
Porém, a Secretaria Estadual de Educação
adotou uma postura de trabalhar sempre
com o número máximo de alunos, onde antes
eu poderia montar duas turmas, hoje não”,
explica.

N

por Pedro Carrano

o dia 29 de maio, quando
completou um mês a repressão brutal que deixou
mais de 200 feridos, os servidores
estaduais realizaram fechamento
de estradas na madrugada, contra
a proposta das terceirizações. Logo
depois, na parte da manhã, houve
ato unitário puxado por professores,
agentes penitenciários, servidores da
saúde, do judiciário, num
total de 13 sindicatos. O
dia encerrou-se com uma
plenária dos movimentos
sociais na parte da tarde.
Como se vê, apesar
da truculência do governo Richa, no Paraná ampliam as lutas. A memória
da brutalidade do dia 29
de abril coloca o desafio
de que o Comitê criado
um dia após o massacre,
chamado “Comitê 29 de
Abril”, se torne um Fórum
também de lutas de todos os movimentos no
Paraná. O que reafirma a
unidade e o apoio entre as
diferentes categorias.
“A violência chegou
aos professores, mas já
se dava na periferia e nos
acampamentos, chegando

aos apoiadores da luta do MST. O
objetivo agora é impedir o avanço
da luta por direitos. Temos então
condições de unificar o movimento
sindical e o movimento de defesa
dos direitos humanos”, afirma Darci
Frigo, defensor de direitos humanos
e membro do Comitê 29 de abril.
Guerra e intransigência do governo
As denúncias da crise política e
financeira no governo Richa chegam
ao auge. Os cortes nos direitos tra-

balhistas são inversamente proporcionais ao aumento do número de
cargos comissionados. No primeiro
ano de governo Richa houve um
aumento de 177% de gastos com os
comissionados, passando de R$ 113
milhões para R$ 313,5 milhões. “É
importante lembrar que não estamos
falando de trabalhadores temporários, como os professores que trabalham na condição de PSS (contratados
temporariamente), e sim dos estritamente comissionados”, afirma Igor de
Nadai, professor da
rede estadual.
Na última semana de maio, os
servidores ficaram
apenas com evasivas
do governo, que rebaixa cada vez mais
a pauta. De início,
o governo ofereceu
5% de reajuste, dividido em duas vezes.
A proposta mais recente piorou: mudar
a data-base da categoria e conceder uma
reposição de 3,45%,
em três parcelas (em
setembro, outubro e
novembro de 2015),
referente à inflação
de 2014.

AGENDA

Acompanhe a TV Sismuc
no site do sindicato:
sismuc.org.br/videos.asp
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resenha
17 de junho
02 de junho

Mesa específica trabalhadores de escola
09 horas
Delta

02 de junho

Reunião Delegado Sindicais
09horas
Sismuc

03 de junho

Eleição Sismuc: Encerra prazo para inscrição de chapa
18 horas
Sismuc

19 de junho

III Módulo do Curso de Formação
09 horas
Subsede

22 de junho

Mesa Pauta da Educação
14h30
Delta

Grupo de Trabalho dos Polivalentes
09 horas
Delta

03 de junho

26 de junho

Coletivo Trabalhadores de
Escola
19horas
Sismuc

09 de junho

Mesa sobre dimensionamento Educação
14:30
Delta

10 de junho
Coletivo Smelj
19 horas
Sismuc

Eleição Sismuc: Homologação de chapa
18 horas
Sismuc

26 de junho

Seminário Fundeb
19 horas
Sismuc

26 de junho

13º Congresso Estadual da
CUT Paraná
20 horas
Praia de Leste

O

Os demônios
de nossos dias

(Com informações da editora)

s Demônios é um livro escrito por
Fiodor Dostoiévski, em 1872. A
Obra foi motivada por um episódio verídico: o assassinato do estudante I.
I Ivanov pelo grupo liderado por S. G Nietcháiev em 1869. Ao recriar esse evento,
o escritor cria uma das suas maiores obras,
à altura de Crime e Castigo. Os demônios
é um estudo profundo do pensamento
político, social, filosófico e religioso de
seu tempo. Com incrível lucidez e rara
compreensão da história, este romance
chega a ser profético. Nele o leitor
poderá vislumbrar, no drama intelectual
de Kiríllov, a antecipação do Zaratustra
de Nietzsche, e, nas ideias de Chigalióv
e Piotr Stiepánovitch, os cruéis fanatismos de Hitler e Stálin. Numa época
em que a violência, a ignorância, o
terrorismo e a impostura ideológica verdadeiros demônios que assolaram o
século XX - continuam vivos sob novos
disfarces, este é um livro de impressionante atualidade.
Ficha Técnica
Tradução de Paulo Bezerra
Ilustrações de Claudio Mubarac
2004 - 1ª edição; 2013 - 5ª edição
Editora 34
Prêmio Jabuti 2005 de Melhor Tradução (2º lugar)

sinopse
interatividade

Ao som do tambor

A agenda publicada aqui está sujeita a alterações, portanto, confira
sempre o site do sindicato. O link é
sismuc.org.br/agenda-indice
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por Manoel Ramires

DENUNCIE!

ão é só no nordeste, na Bahia, em que as religiões afrodescendentes são cultuadas.
No sul também se mantém vivo o elo com a África e suas tradições. É o que mostra o
documentário “O Batuque gaúcho”. Ele traz uma parte pouco conhecida da cultura
do Rio Grande do Sul construída pelos africanos em torno da religiosidade dos orixás. Conhecido como batuque ou nação, a religião africana moldou a identidade gaúcha que carrega
várias referências africanas, desde as palavras, comidas, danças, música e espiritualidade. Esse
filme expõe a ancestralidade africana contemporânea que molda o modo de vida e as relações
sociais dos que são filhos de santo e dos que
não são.
O documentário, desenvolvido pelo Coletivo
Catarse, em parceria com o Instituto AfrosulOdomodê, é narrado com depoimentos,
dança e celebração. Ao longo da narração,
além de explicar as características dos orixás,
é diferenciando a diferença do Batuque para
outras religiões.

