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Reportagem exclusiva do Sismuc revela irregularidades em contratos com
empresas privadas para coleta do lixo em Curitiba.
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Os “donos”

Foto: Joka Madruga

de Curitiba

Sismuc mostra que quem “manda” em
Curitiba: credores da Prefeitura. A dívida
chega a R$ 1 bilhão.
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Por mais
participação

política

“Red” avalia primeiro ano após eleição
presidencial e fala em pouco envolvimento dos movimentos sociais.

Municipais presentes no Congresso da CUT-PR
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ELEIÇÕES
NO SISMUC

Duas chapas estão inscritas para a eleição da direção do Sismuc. Conheça quem
são essas chapas e sua plataforma eleitoral. As eleições acontecem nos dias 27,
28 e 29 de julho e a todas as informações sobre o processo de votação serão divulgadas pela Comissão Eleitoral.
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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

O indeciso – 1ª temporada
A novela do abono das faltas das greves
dos professores de educação infantil e da
saúde não terminou. Muito porque o prefeito Gustavo Fruet não escreveu um final
feliz para os servidores. No primeiro capítulo, o Sismuc conseguiu apresentar emenda ao projeto de aumento salarial enviado
pela PMC. Ela foi aprovada na Câmara de
Vereadores, para surpresa da plateia. Mas
no segundo capítulo, o prefeito usando de
suas atribuições legais, vetou a emenda que
ele já podia ter apresentado. Já no terceiro
capítulo, veio a reviravolta na encenação. O
veto do prefeito foi mantido pela maioria dos
vereadores, justificando outro episódio. Após
pressão do Sismuc, no quarto capítulo, os
vereadores marcaram reunião com o prefeito
para debater essa situação. O quinto capítulo, portanto devia ser o fim da temporada. E
na reunião dos sindicatos, o prefeito Gustavo
Fruet declarou: “Eu não quero que o servidor
seja penalizado. Há uma questão nas faltas
e na carreira, na aposentadoria. O ambiente
agora é outro. Com muita humildade eu rece-

bo essa solicitação para que a gente possa
avaliar de que forma a gente vai tratar esse
tema”. Mas porque essa novela toda?
Porque no Brasil, não temos nenhuma
regulamentação do direito de greve e negociação coletiva. O Estado só responde aos servidores e servidoras de acordo com o grau de
pressão e conveniência política. Portanto, o
processo de negociação coletiva no setor público depende da pressão e organização dos
sindicatos. Os gestores fingem que são “diretores”, afinal, não há obrigação por parte da
administração pública de receber o sindicato e
de negociar qualquer pauta. Não se tem assegurado o direito de reconhecimento das convenções e acordos coletivos, nem de ser parte
em dissídio coletivo de natureza econômica.
Assim os atores desse enredo são reféns do
humor do gestor público para receber, negociar e cumprir os acordos coletivos.
Isso se dá porque o Brasil aprovou em
2010 a convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Embora o decreto fale em renovação do compromisso do

governo brasileiro junto à OIT, internalizando
os princípios da convenção no arcabouço
político institucional brasileiro, ainda falta internalizá-los no arcabouço legal,ou seja regulamentar a convenção 151.
A Constituição Federal permite o reconhecimento da negociação coletiva no setor
público, já que o artigo 37 da CF, que trata
justamente da administração pública direta e
indireta, em seus incisos VI e VII, assegura
ao servidor público o direito à sindicalização
e à greve, sendo decorrência lógica a admissão da negociação coletiva de trabalho.
Se tivermos uma convenção 151 da OIT
com regras claras sobre todo processo de
negociação e responsabilização legal para
quem não cumprir o acordo coletivo, não estaríamos vivendo essa novela. O enredo seria
outro e o senhor Prefeito, como personagem
principal, não aplicaria o calote de dezembro
último, nem deixaria para a segunda temporada a solução do abono. Porque até lá podem surgir novas séries e a sua gestão cair
no desgosto popular.
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Por Gustavo Vidal

ia 10 de julho é o
prazo limite para que
a Prefeitura pague o
13º salários dos servidores. A
gestão confirmou que a folha
complementar será creditada

na nos primeiros dias do mês
de julho. O Sismuc orienta aos
servidores que acompanhem a
publicação da folha e qualquer
erro deve ser comunicado ao
sindicato.
Segundo a Prefeitura, o
valor que será depositado nas

contas de todos os servidores
municipais corresponde a 30%
do vencimento padrão e demais vantagens pecuniárias,
conforme a legislação vigente.
Nesta primeira parcela não
haverá incidência de descontos. A lei estabelece que o paga-

mento do 13.º salário seja efetuado até o mês de dezembro
de cada ano. A segunda parcela,
dos demais 70%, deve ser paga
no final do mês de novembro,
como prevê a lei.
Todos os servidores municipais ativos, aposentados
e pensionistas têm direito ao
décimo terceiro, totalizando
mais de 46 mil beneficiários. O
pagamento total da primeira
parcela em julho, segundo a
Prefeitura, será de R$ 60 milhões.
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ORGANIZAÇÃO
formação sindical
Encontro discutiu o
Sistema de Relações de
Trabalho (SRT) e história
do sindicalismo no Brasil.

A construção
do sindicalismo
brasileiro

abono indefinido

Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp
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Com a indecisão e ausência de agenda, servidores
permanecem com perdas salariais e na carreira.

Fruet recebe sindicatos,
mas não define por abono

O

Por Manoel Ramires

Sismuc realizou o III módulo do
curso de formação. O tema do encontro foi o Sistema de Relações de
Trabalho (SRT) e história do sindicalismo no
Brasil. O objetivo foi debater a construção
e as mudanças do sindicalismo no Brasil de
1930 até atualmente.
O módulo trata do conceito de relações
do trabalho, a organização das relações de
trabalho, entre elas os direitos trabalhistas
e a organização sindical. A Organização Sindical significa determinar a forma de como
os trabalhadores podem se organizar, se ele
depende do Estado ou é autônomo. “Mostramos se o sindicato se organiza por categoria
profissional ou por ramo, se a sua extensão
é territorial ou política”, separa o formador
Cesar Schütz. Outro critério da organização
é a forma de financiamento, se ele é feito por
meio do imposto sindical ou da contribuição
espontânea e livre dos trabalhadores.
Foi discutido também a Revolução de
1930 promovida no governo Getúlio Vargas e
a instituição do modelo corporativista sindical. Foi esse modelo que atrelou o movimento
sindical ao Estado e perdura até hoje em suas
principais bases: imposto sindical, unicidade
sindical e o sindicato por categoria. O módulo ainda abordou o movimento sindical na
década 1950 e 60, o Golpe Militar, a resistência
ao golpe. “Nos anos 60, por exemplo, o movimento sindical brasileiro alcança seu ápice em
organização e mobilização com uma pauta de
classe como as reformas de base de João Goulart (1961-1964)”, pincela o formador. Outro
ponto de destaque é o novo sindicalismo, a
partir das greves no ABC.

Acesse a página da Formação do Sismuc:
sismuc.org.br/home-interna/13/Formacao

O

Por Manoel Ramires

abono das greves da
educação e saúde
segue indefinido.
A reunião organizada pelos
vereadores para justificar
a manutenção do veto do
prefeito Gustavo Fruet não
trouxe avanços. Fruet disse
que tomava ciência da pauta
e que vai estudar a possibilidade de reverter as faltas e
os prejuízos dos servidores
municipais. Contudo, não
deu prazo para uma nova
mesa de negociação ou
para qualquer resposta.
Por outro lado, cobrou os
secretários sobre os erros
no contra-cheque da saúde

e os problemas na educação.
Ao não definir prazos
ou posicionamento, Fruet
argumentou que seu veto
obedecia a critérios do STF.
O prefeito recordou que
já abonou outras paralisações, mas que dessa vez a
justiça havia mudado de
entendimento. Por outro
lado, Fruet afirma que agora o ambiente político não
é tenso. “Eu não quero que
o servidor seja penalizado.
Há uma questão nas falta
e na carreira, na aposentadoria. O ambiente agora é
outro. Com muita humildade eu recebo essa solicitação para que a gente pos-

sa avaliar de que forma a
gente vai tratar esse tema”,
sinalizou.
Por outro lado, tanto
Sismuc quanto Sismmac
cobraram a gestão. Para
ambos, os servidores seguem sendo punidos com
a ausência de data para o
abono. A direção do Sismuc argumentou que avanços só ocorreram por causa
das greves e que a Prefeitura de Curitiba devia reconhecer isso. “Tivemos
grandes conquistas com o
PCCV na educação e queremos fechar com chave
de ouro abonando a greve.
Se as pautas eram justas e
ocorreram avanços, logo a

greve foi justa e não deve
ser punida”, refletiu a direção.
O Sismuc ainda disse
ao prefeito que os problemas nos contracheques
de psicólogos e biólogos
persistem desde dezembro.
“É incompreensível a forma
como estão sendo feitos
os pagamentos na saúde
desde dezembro. Neste
mês, inclusive, ainda teve
contracheques com erro. A
gente precisa passar a régua
e limpar essa situação”, foi
exposto. Surpreso, o prefeito Gustavo Fruet cobrou
solução para os pagamentos na saúde e para as reposições no magistério.

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

MOBILIZAÇÃO

46 milhões de pessoas entram para cobertura da saúde, segundo a OMS.

Mais médicos e saúde na América Latina

U

Por Manoel Ramires (informações da OMS)

m relatório da Organização
Mundial de Saúde (OMS),
em parceria Organização
Pan-Americana da Saúde, aponta o
aumento da cobertura de saúde em
10 países da América Latina e Caribe.
São mais 46 milhões de pessoas tendo acesso a uma cobertura universal
de saúde desde 2000. No entanto,
o relatório aponta que os mais pobres seguem sendo desprotegidos
por causa de investimentos mais em
doença do que em prevenção.
O estudo concentra-se principalmente em 10 países: Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Guatemala, Jamaica, México, Peru
e Uruguai. De acordo o relatório,

as desigualdades de saúde entre os
países se deve ao fracasso de alguns
sistemas de saúde para lidar com
a mudança das necessidades de
saúde.
Países da América Latina e do
Caribe, também enfrentam novos
desafios de saúde. Muitos desses
países conseguiram ganhos expressivos no nível e na equidade no
acesso aos serviços de saúde materna e infantil. É o caso de Curitiba. A
cidade encerrou 2014 com o menor
índice de mortalidade infantil da
sua história: 7,7 óbitos para cada
mil nascidos vivos. De acordo com
a Prefeitura, “entre as melhorias realizadas no Programa Mãe Curitibana
que ajudam a explicar a queda estão
a incorporação das novas diretri-

Foto: Pedro Carrano

zes nacionais da Rede Cegonha, do
Ministério da Saúde, e a implantação da Política Nacional de Atenção
Obstetrícia e Neonatal”.
Ampliar
A prevenção às doenças foi
apontada como principal sintoma da
melhoria do atendimento. “A região
tem aumentado seus gastos em
saúde e diminuiu a diferença entre
ricos e pobres em uma série de resultados importantes: a esperança média de vida aumentou significativamente, mais filhos viverão para ver
os seus primeiro e quinto aniversários, e menos mães estão morrendo
por complicações do parto “, disse à
OMS Jorge Familiar, vice-presidente
do Banco Mundial para a América
Latina e o Caribe.

promoção profissional

novos rumos

Por dentro do novo
Plano de Carreira
dos professores

O

Por Pedro Carrano

Sismuc participa de dia de formação
para turma do ProFuncionário

H

Por Pedro Carrano

á cinco anos concursada como inspetora e
mais tarde no trabalho
na secretaria da escola, Maria
Eliana Tenório realiza todas as
quartas-feiras o programa de
formação do ProFuncionário,
liberada durante o horário de
trabalho. No dia 10, o curso
contou com um espaço para o

qual o Sismuc foi convidado e
abordou temas ligados ao sindicalismo e à História.
“Ajuda bastante, aqui temos acesso à História, ao por
que das coisas. Debatemos
que todos são profissionais
da Educação. Sabemos disso,
mas nunca tínhamos brigado
por isso”, afirma Maria Eliana,
referindo-se também ao fato de
o programa de formação Pro-

Funcionário ter como objetivo
valorizar o profissional.
A atividade realizada no
colégio Professor Brandão, pólo
da regional matriz, juntou doze
funcionários de diferentes escolas. A abordagem principal enfocou o tema do preconceito e da
falta de direitos para a população
negra e LGBT. O preconceito, na
avaliação dos presentes, deve ser
combatido no espaço da escola.

Sismuc organizou um encontro do Coletivo da
educação infantil sobre a implantação do Plano de
Carreira conquistado com a greve da educação infantil. Mais de 150 professoras compareceram.
Foram explicadas as principais conquistas do Plano de
Carreira, que é progressivo, inclui ganhos de acordo com o
avanço na formação. A conquista se deu ao lado da aposentadoria especial, mudança de nomenclatura, eleição de direção em cmeis. ‘Não havia essa valorização da categoria”,
afirma a direção do Sismuc.
Foi feito também o repasse sobre a pauta da eleição
de diretoria em cmeis. O sindicato tem se reunido a cada
quinze dias com a gestão para implementar a pauta e a avaliação é de que há interesse da gestão em concluir o processo. A lei referente à eleição de direção será encaminhada
para a Câmara de Vereadores. “Nós somos os maiores interessados com essa medida”, afirma integrante da equipe
técnica.
Todas as regionais foram visitadas, com os debates no
local de trabalho dos cmeis. “A recepção foi boa, tiramos
a maioria das dúvidas”, completa integrante da direção do
Sismuc.
Foto: Pedro Carrano

MOBILIZAÇÃO
é no voto
Servidores municipais
vão às urnas nos dias
27,28 e 29 de julho

Conheça as
chapas que
concorrem
na Eleição
do Sismuc

A

Por Gustavo Vidal

Comissão Eleitoral do Sismuc
homologou duas chapas para
concorrer às Eleições do Sismuc, depois de encerrado o prazo para
inscrição, em 17 de junho.
Estão inscritas a Chapa 01 – Nós
fazemos a luta, que tem como candidata à Coordenação-geral a técnica
em saúde bucal, Irene Rodrigues dos
Santos, e a Chapa 02 – Um Sindicato
de Todos #AvanteSismuc com a professora de educação infantil Ana Paula
Cozzolino candidata à coordenadorageral.
Assim, a Comissão Eleitoral cumpre com Estatuto Social do Sindicato,
que em seu Artigo 106 torna pública a
relação nominal das chapas inscritas às
eleições do Sismuc
As eleições acontecem nos dias
27,28 e 29 de julho e a todas as informações sobre o processo de votação
serão divulgadas pela Comissão Eleitoral. Mais no site do Sindicato.

mais giz

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?
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Até 40% do Fundeb pode financiar condições de trabalho
e formação para trabalhadores da educação infantil.

Seminário do Sismuc aponta falhas na
gestão de recursos da educação municipal

E

Por Phil Batiuk

m Piraquara, temos uma planilha
de acompanhamento para orientar a Prefeitura quando existem
recursos que poderiam estar sendo aplicados, mas que não são”, explica Ana Lúcia Zambão, que é professora municipal e
integra o Conselho do Fundeb Piraquara.
Ela falou no segundo dia do Seminário
Desafio do Controle Social: Entendendo
o Fundeb. Mas, para compreender de que
maneira isso é possível – e o que é, afinal,
esse fundo – é preciso voltar à abertura
do evento, no dia anterior.
Fundeb é o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação. Implantado em 2007, ele reúne receitas de impostos federais, estaduais e municipais. Gratuito, o Seminário realizado
em 26 e 27 de junho pelo Sismuc buscou
aprofundar o entendimento e o debate
sobre essa grande estrutura de financiamento da Educação Básica no Brasil.
Carlos Eduardo Sanches é representante da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime) e veio
a Curitiba explicar de onde vêm e para
onde vão os recursos do Fundeb. É uma
conta complexa, que envolve receitas dos
fundos de participação de estados e municípios, ICMS, imposto sobre produtos
industrializados, sobre doações de bens,
IPVA, sobre propriedades rurais, importações e outros.
Pois bem, cada município é obrigado pela Constituição Federal a repassar
25% de toda sua arrecadação tributária à
Educação Básica. Desde 2007, portanto,
ao Fundeb do seu estado – em nosso caso,
o Paraná. Então, anualmente, a partir do

Censo Escolar do ano anterior, é calculado um valor que representa o custo
por aluno. Esse valor é relacionado a um
coeficiente que tem como fator de ponderação o tipo de ensino: educação infantil em tempo parcial, integral, ensino
fundamental urbano, no campo, ensino
médio, ensino indígena e quilombola etc.
Os valores são relacionados com o tipo
de ensino, até que se calcule o custo total
do ensino em cada município. Aí então é
que eles passam a receber os recursos do
Fundeb, equivalente à demanda registrada pelo Censo do ano anterior.
Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino
É de aplicação exclusiva à folha de
pagamento da Educação Básica até 60%
dos recursos presentes no Fundeb. Já os
outros 40% são para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Isso
significa que são para formação inicial e
continuada; aquisição, manutenção, cons-

trução, conservação e aluguel de imóveis,
mobiliário e equipamentos; estudos e
pesquisas sobre a qualidade do ensino
ofertado; custeio de atividades e insumos
básicos; concessão de bolsas de estudo aos
trabalhadores; aquisição e manutenção de
material didático e transporte escolar.
“As Prefeituras nem sempre executam todos os recursos disponíveis e, por
isso, cabe à sociedade civil organizada, em
especial ao Conselho do Fundeb, acompanhar, fiscalizar e fazer proposições à
dotação e execução desse recurso aos
municípios”, explica Ana Lúcia, do Conselho de Piraquara. Para a coordenação
do Sismuc, apesar de existirem restrições
ao uso desses 40% (assim como dos outros 60%), também existem diversas reivindicações dos professores de educação
infantil que podem ser atendidas sem
reinventar a roda, ou seja, a partir de recursos já disponíveis nessa estrutura de
financiamento.
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Fale com funcionários e diretores do
Sismuc. Ligue para 3322-2475

CHAPA 1

CHAPA 2

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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negócio sujo
Apesar de debates desde 2007, Prefeitura
apresenta apenas como solução contratar
órgão do Banco Mundial para estudo.

Concessão
de aterro
sanitário em
Curitiba e
RMC vence
em outubro
Foto: Manoel Ramires

por Pedro Carrano

E

m tempos de crise financeira e orçamentária, a
Prefeitura Municipal de
Curitiba (PMC) contratou o
International Finance Corporation (IFC), braço do Banco
Mundial. O objetivo é a realização de estudo sobre este assunto que é uma bomba-relógio: a
concessão do serviço de coleta
e tratamento de lixo de Curitiba
e outras 23 cidades metropolitanas.
O IFC foi contratado sem
licitação, com o argumento da
notória competência, para remodelar o sistema de gestão de
resíduos. Informações da PMC
apontam que o estudo deve ficar pronto em agosto de 2016,
ao custo de R$ 5 milhões e 200
mil. Deste valor, a Prefeitura de
Curitiba pagará R$ 1 milhão e
300 mil reais. O restante deverá
ser pago por empresas escolhidas, de acordo com matéria da
PMC.
Lideranças que acompanham esse debate desde 2007,
procuradas pela Imprensa do
Sismuc, consideram a contratação desnecessária, em vista de
estudos e debates públicos feitos à exaustão entre os anos de
2007 e 2009 na cidade. “A Prefeitura gastaria menos se mandasse saber como funciona o
sistema no Japão, na Inglaterra,
enviando engenheiros para co-

nhecer as tecnologias novas, ao
invés de gastar dinheiro para
a empresa”, afirma Jadir Lima,
da Ong Aliança para o Desenvolvimento Comunitário da
Cachimba (Adecom).
A gestão, por sua vez, justifica a necessidade da contratação. “Para orientar este avanço
é importante contarmos com
o apoio de entidade isenta, reconhecida e com experiência
mundial neste tema. O IFC é
uma entidade com este perfil,
que trabalha em parceria com
o BNDES e o Brasil é um dos
sócios integrantes deste organismo”, escreve a assessoria da
Secretaria Municipal de MeioAmbiente (SMMA), em resposta enviada por email, após
tentativa de entrevista com o
secretário municipal da pasta,
Renato Lima.
Hoje, duas empresas
privadas gerenciam o lixo coletado em Curitiba e Região
Metropolitana. O contrato com
a empresa Estre, que detém o
principal aterro sanitário, localizado em Fazenda Rio Grande,
receptor de 2500 toneladas de
lixo por dia, terá o seu contrato vencido em outubro de
2015. A princípio, sem chance
de renovação. O que deve abrir
novo período de enfrentamento
entre as empresas interessadas
no próximo consórcio e as comunidades preocupadas com
os destinos do lixo.

“Dossiê Stirps” aponta irregularidades
onde o terreno da Essencis está localizado
Por Pedro Carrano

H

á uma farta documentação
de irregularidades constatadas no documento intitulado “Dossiê Stirps”. Em linhas gerais,
o documento denuncia as licenças
ambientais concedidas pelo Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) de forma
irregular.
O documento denuncia também o corte pela Essencis de 3200
árvores do chamado “bosque relevante”. O local onde a Essencis está
localizada e a sua cobertura vegetal
pode ser caracterizada como de nascentes e biomas de Mata Atlântica,
localizada na região próxima entre os
bairros CIC e São Miguel. “Imagine se
um cidadão comum tivesse cortado,
o que ia acontecer?”, questiona Lima,
um dos autores do relatório. Por último, denuncia também a expansão
para terreno da empresa Stirps, configurada como massa falida.
Na página 6 do dossiê, acusa a
Essencis de ter sido dispensada ilegalmente de apresentar os estudos
e relatórios de impactos ambientais
(Eia/Rima) para a ampliação do seu
aterro sanitário industrial. Com mais
de 200 toneladas dia, já seria o suficiente para exigir tal estudo.
A resposta da Prefeitura so-

bre a concessão de licenças afirma:
“A empresa obteve licença prévia do
Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
em 11/01/2012 e a partir desta autorização foi emitida a licença de instalação pela SMMA. As questões apontadas estão sendo tratadas na esfera
judicial, não cabendo manifestação
desta Secretaria”.
A Adecom critica o fato de a
empresa ter feito pedido de licença
junto ao Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), quando a competência
era da SMMA. Na avaliação da entidade, não foi revelada ao IAP a situação irregular do terreno da Stirps.
“Não apresentaram documento no

IAP de que o terreno apresentava irregularidades. Assim mesmo, a competência também não era do IAP. Depois foram à SMMA e deram licença
de instalação. Não se pode licenciar
em dois níveis”, denuncia.
Apesar da negativa da Prefeitura, a proximidade entre aterro e a
represa do Passaúna é evidente em
uma consulta ao simples google maps.
O “Dossiê Stirps” sugere ainda que
o fato de ser um aterro também de
lixo doméstico. Com isso, urubus são
atraídos, banhando-se diariamente na
represa do Passaúna, o que seria um
agente contaminador das águas consumidas pela população curitibana.
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E

m 8 de outubro de 2014, a
contadora Meire Poza declarou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Lava Jato
que emitiu R$ 600 mil em notas
fiscais para a Revita Engenharia S/A.
Ela trabalhava com o doleiro Alberto
Youssef e ambos firmaram acordo de
delação premiada, entregando empresas e políticos envolvidos em corrupção em troca da redução de suas
próprias penas. A denúncia já havia
sido apontada por Paulo Roberto
Costa, ex-diretor da Petrobrás, em
depoimento anterior.
A Revita faz parte do grupo
Solví Participações Projetos Saneamento Ltda e atua nos segmentos
de saneamento, energia, engenharia e lixo, tendo operações no
Brasil e no Peru. Também pertence
ao grupo Solví a empresa Essencis
Soluções Ambientais S/A, que é
dona do Ater-ro Sanitário Industrial de Resíduos Tóxicos Perigosos e
Não Perigosos na Cidade Industrial
de Curitiba.
Em 2011, a Essencis alugou o
imóvel ao lado do aterro, que pertence à Massa Falida da Stirps Empreendimentos e Participações S/A.
Só que o procedimento tem sido
questionado, tanto porque o contrato de sublocação foi firmado após
a falência da Stirps, quanto por se
tratar da ampliação de um aterro
sanitário em um imóvel sublocado.

Foto: Manoel Ramires

por Phil Batiuk

Recentemente, em 8 agosto de 2014,
o Ministério Público do Paraná (MPPR) emitiu liminar que paralisa todas
as atividades no terreno que pertence
à Massa Falida da Stirps. No entanto,
a Essencis continua depositando resíduos em cima das seis mil toneladas de lixo que a Justiça paranaense
já mandou remover do local há um
ano atrás.
A Revita Engenharia também
foi convidada pela Prefeitura de João
Pessoa, sem licitação, para a gestão

Lixão irregular coloca
famílias sem-teto em
risco de despejo

Foto: Joka Madruga

de resíduos. Mas em 29 de abril de
2013, 18 pessoas foram presas pela
Polícia Federal na capital da Paraíba
na Operação Hígia. A investigação
levantou acusações por corrupção
ativa e passiva, falsidade ideológica,
lavagem de dinheiro e crimes ambientais ligados à gestão do lixo.
Mas não foi a primeira vez. O
grupo Solví também protagonizou
escândalo na capital do Peru, a cidade de Lima. Por lá, sob o nome
Relima, o grupo teve esquema de

corrupção desmontado quando a
Polícia apreendeu quatro toneladas
de drogas traficadas em latas de alcachofra. As autoridades peruanas
já investigavam uma série de empresas de fachada que haviam sido
criadas para lavar o dinheiro do
narcotráfico. Quando a Relima, uma
das principais empresas credoras do
município de Lima, vendeu parte da
dívida da Prefeitura para uma das
empresas investigadas, a Polícia fez
a conexão entre eleições municipais,

por Pedro Carrano

A

empresa Essencis detém o segundo maior aterro privado de
Curitiba e Região Metropolitana
(RMC). O local apresenta como principais
problemas o fato de, desde 1996, receber
os chamados resíduos tóxicos perigosos e
não perigosos. A sociedade até o momento não tem acesso à lista de quais resíduos
industriais são levados ao aterro, filtrados, processados e despejados na forma
de chorume em três corpos de rios, com
respectivas nascentes. O local também se
localiza a pouco mais de um quilômetro
da Represa do Passaúna, que abastece um
milhão de moradores.
“Há um documento do Instituto das
Águas do Paraná que constatou a existência dos corpos hídricos. O Ministério
Público sabe da existência. A alegação
muitas vezes é de que o rio Barigui já está
poluído, como se o chorume limpasse a
contaminação que chegou até ali. Vale
lembrar que embora seja uma licença
prévia, os impactos são permanentes na
região”, afirma Jadir Lima, da Adecom.

corrupção, lavagem de dinheiro,
narcotráfico e a dispensa de licitação para o grupo Solví.
Já em Teresina, a gestão do lixo
é feita por outra empresa do grupo
Solví, a Vega Engenharia S/A. Segundo informações da mídia local,
o valor do contrato com a Prefeitura corresponde a R$ 3.649.205,04
mensais. O montante já foi tema
de questionamentos na Câmara de
Vereadores da cidade. Mas, em 16
de dezembro de 2014, em decisão
de segunda instância, o desembargador federal piauiense Kássio Nunes
Marques determinou o fechamento
imediato do lixão na capital. Na sentença, ele deu um prazo de cinco dias
úteis para que a Prefeitura acatasse a
determinação, que incluía a suspensão do contrato firmado sem concorrência.
E, no Rio Grande do Sul, no segundo semestre de 2014, o Ministério Público denunciou a RS Grande
Ambiental S/A e também a Vega Engenharia Ambiental S/A, ambas pertencentes ao Grupo Solví. Além disso,
figuram nesta ação nomes importantes do comando administrativo da
Vega e da Revita. A denúncia criminal
investigou o pagamento de propina a
agentes públicos. Em abril de 2013 a
Operação Polus cumpriu mandados
de busca e apreensão nos municípios
gaúchos de Rio Grande e Novo Hamburgo, além da capital Porto Alegre,
cidades em que as empresas do Grupo Solví são sediadas.

Moradores das vilas Esperança e
Nova Conquista, organizados em associações de moradores locais, na Cidade
Industrial de Curitiba (CIC), denunciam,
desde 2014, mau odor, queimas de lixo durante a madrugada, incêndios e explosões
ocorridas nos barracões da Essencis. A reportagem do Sismuc teve acesso a fotos
e imagens sobre o chorume lançado nos
rios após tratamento.
Lima afirma que a gestão municipal,
por não controlar um trâmite que está nas
mãos da iniciativa privada, tampouco tem
informação sobre esses resíduos. “Perguntei
para eles: ‘como licenciam empreendimento
de alto potencial poluidor e não tem controle do que entra e do que sai?’”, critica.
Já a resposta da gestão à Imprensa
do Sismuc diz: “Resíduos oriundos da
Limpeza Especial (roçada, terra, areia, detritos em geral), estes são depositados na
parte de Aterro Sanitário, propriamente
dito. Também existe uma parte do aterro
preparada para resíduos especiais que
exigem cuidados diferenciados. O aterro
não se localiza na bacia do Passaúna”, afirmou a assessoria da SMMA.
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

ampliar a democracia
Foto: Joka Madruga

por Pedro Carrano, do Jornal do Sismuc e
Paula Zarth Padilha, do site Terra Sem Males

Jornal do Sismuc. Nacionalmente, como os movimentos
sociais estão vendo o atual quadro da reforma política?
Red. A partir do Plebiscito Popular temos um mandato
para nossas organizações continuarem empunhando a
bandeira da Constituinte Exclusiva e Soberana, para fazer
a mudança do sistema político. Agora a gente se defronta
com o avanço dos setores mais reacionários do Congresso Nacional, o Congresso mais conservador desde 1964,

“Queremos
eleições com
participação
de mulheres,
de negros e
jovens”

que tentam aprovar uma ‘contra-reforma’ que vai à contramão de tudo o que debatemos no processo riquíssimo
do Plebiscito Popular. Mas mesmo o que foi aprovado no
Congresso por conta das manobras do Eduardo Cunha
ainda não está dado. Há problemas. Ele teve dificuldades
para fazer os acordos, que acabaram resultando nesses
pontos aprovados. Há chance de barrarmos isso. Nossa
campanha, agora, é pelo Plebiscito Oficial.
Você poderia elencar quais são os itens de Reforma
Política propostos pelos movimentos sociais?
Queremos eleições sem o financiamento empresarial de
campanha. Porque quem paga a banda escolhe a música.
Nesse modelo de democracia, já dizia o professor Fabio
Konder Comparato, com financiamento privado, a
soberania não é do povo, que não tem controle sobre
o processo democrático. Nós precisamos fortalecer
os partidos políticos, os programas e não os nomes, os
indivíduos, as personalidades. Daí o voto em lista. Queremos eleições com participação de mulheres, de negros
e jovens, que estão subrepresentados no parlamento.
Precisamos, por exemplo, de uma nova Constituição que
permita a gente destravar as reformas que não fizemos
até hoje: as Reformas Agrária, Tributária, Urbana etc. Temos uma Constituição, chamada de “cidadã”, que trouxe
avanços. Mas esses avanços da Constituição de 1988 a
burguesia brasileira, com o passar do tempo, foi limando
e suprimindo.
Você coordenou por anos a Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS).

Temos uma caminhada, os movimentos sociais têm
uma caminhada, que remonta ao Fórum Nacional
de Luta por Trabalho, Terra, Cidadania e Soberania.
Esse Fórum articulou enfrentamentos duríssimos - no
âmbito federal contra o governo FHC, e no estado
contra o governo Lerner. A campanha contra a venda
da Copel, contra as privatizações, etc. Esse fórum vai do
final dos anos 1990 e se extingue em 2002. Nesta frente
estava toda a esquerda praticamente. Com a eleição do
Lula, esta articulação passa a ter outra configuração,
alguns setores da esquerda já rompem de imediato
com o governo. Não havia concordância com a leitura
dos grupos que formam a CMS, que era: elegemos um
governo de composição de classes, um governo que não
é somente do Partido dos Trabalhadores, e era preciso
disputar os rumos dele. Então, cria-se a CMS, com entidades que tinham essa unidade na leitura do que seria
o governo Lula. Depois, o governo vai fazendo algumas
opções que praticamente desatualizam a leitura sobre
a disputa, principalmente na questão agrária, na qual a
opção do agronegócio foi clara.
E no Paraná? Pode falar sobre a criação do Fórum 29 de
abril?
Já no Paraná, criamos o Fórum de Lutas 29 de Abril,
numa plenária ocorrida depois da mobilização contra
o ajuste fiscal, a terceirização e o governo Beto Richa,
responsável pelo brutal ataque contra os trabalhadores
em educação naquela data. As trabalhadoras e trabalhadores em educação mostraram que é possível resistir
– mesmo em condições bastante adversas. A resistência
e a unidade são o caminho. Precisamos entender que não
há saída só em determinada categoria ou determinado
segmento. É preciso que a gente tire as lições que precisamos tirar desse processo, reflita sobre o que aconteceu e
saia com acúmulo político e organizativo.

NA PAUTA
financiadores

organizar a luta

Congresso da CUT
reforça a necessidade
de luta da classe
trabalhadora
Foto: Joka Madruga

O

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

Por Manoel Ramires

13o Congresso Estadual da CUT (Cecut) foi composto por
quase 200 entidades, representando cerca de 600 mil trabalhadores no Paraná. O tema abordado foi “Educação, Trabalho e Democracia: direito não se reduz, se amplia”. Foram três dias
intensos de oficinas e debates sobre os desafios da classe trabalhadora
no Paraná e no Brasil. Durante os debates, as falas se concentraram
na necessidade de a classe trabalhadora enfrentar o ataque conservador que ocorre na política e sociedade. Foram lembrados o massacre
dos professores no Paraná, os ajustes fiscais contra os trabalhadores,
a censura ao debate sobre diversidade nas escolas, a redução da maioridade penal e a necessidade de democratização dos meios de comunicação.
A presidente estadual da CUT Regina Cruz destacou a importância de ampliar a unidade de todas as centrais sindicais contra a pauta
conservadora que tem crescido no país. Regina destacou a luta contra as terceirizações (PEC 4330) e contra o arrocho feito pelo governo
Beto Richa. A presidente ainda reforçou a importância de o congresso
definir os rumos do sindicalismo para os próximos anos. “Nós precisamos pensar no futuro, o que queremos para os jovens, para água,
para o meio ambiente e os enfrentamentos da classe trabalhadoras”,
afirmou.
A crítica ao conservadorismo foi reforçada pelo deputado estadual Tadeu Veneri. O parlamentar enfatizou a necessidade de a classe
trabalhadora retomar às ruas. Veneri recordou o dia 29 de abril, quando os servidores estaduais foram massacrados pela polícia de Beto Richa. Além disso, ressaltou a importância do dia 12 de fevereiro, quando os professores conseguiram impedir a primeira votação do Paraná
Previdência, no episódio em que deputados tentaram entrar na Alep
em um camburão. Para o deputado, esses dois episódios mudaram o
cenário político no estado: “Aqueles que nos derrotaram na votação
estão sendo derrotados todos os dias, como no caso do governador
Carlos Alberto Richa, que não consegue ir à padaria sem ser vaiado”,
disse Veneri, com o canto de “Fora Beto Richa” ao fundo.
Por outro lado, uma das maiores preocupações é a crise econômica e o impacto na vida dos trabalhadores. Os governantes têm escolhido realizar ajustes que atingem diretamente os mais pobres. Para
o economista do DIEESE, Sandro Silva, é necessário reagir. “Nós
podemos estar caminhando para uma recessão econômica e isso pode
ter reflexo nos ganhos sociais e trabalhistas que tivemos nos últimos
anos. Se não houver uma reversão rápida, isso vai impacta na renda
dos trabalhadores”, alertou o economista.
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Quase R$ 1 bilhão do caixa de
Curitiba vem de 100 fornecedoras,
prestadoras de serviço e entidades.

Os donos da Prefeitura

A

Por Phil Batiuk

inda em 9 de fevereiro de 2015, por
meio da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), o vereador
Chicarelli fez um pedido de informações à
Prefeitura. “Em uma tabela com data, nome
da empresa, valores e contrato, solicito quais
são os 100 maiores credores da Prefeitura Municipal de Curitiba até a presente data”, dizia o
pedido. A resposta veio incompleta.
No dia 19 de março, o prefeito Gustavo
Fruet respondeu, via Ofício nº 279-EM/GTL,
enviando uma lista contendo apenas o nome
dos 100 maiores credores/fornecedores do
município e um valor total de R$ 927,7 milhões. Mesmo sem todas as informações solicitadas, é possível destacar algumas empresas
listadas.
A primeira da lista é a Cavo, que foi comprada em 2011 pela Estre Ambiental e que
hoje administra a coleta do lixo em Curitiba.
A Estre possui 35 unidades, duas delas na Argentina e na Colômbia, e outra em Fazenda
Rio Grande, a CGR Iguaçu. Desde 2013, com
a revogação da licitação do Sistema Integrado
de Aproveitamento de Resíduos Sólidos (Sipar), que atenderia Curitiba e Região, o CGR
Iguaçu, da Estre, recebe provisoriamente
resíduos de 21 municípios que
integram o Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos (Conresol). O
Conresol, por sua vez, figura na
11ª posição entre os maiores credores da capital paranaense.
Também entram na segunda e terceira posições no ranking, respectivamente, o Instituto
Curitiba de Informática (ICI) e
a Risotoândia. Criado por Cássio Taniguchi, o ex-prefeito que
foi condenado por improbidade
administrativa, o ICI já figurou
até na campanha eleitoral de
Gustavo Fruet, que jurou que
“abriria a caixa preta” do instituto. Infelizmente, o ICI é dono
do sistema de informática que opera toda a máquina pública municipal. Já a Risotolândia atende
principalmente à demanda por
merenda escolar e alimentação
da Prefeitura.
A quarta e quinta posições
vão para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e
a construtora CR Almeida. Esta
última pertence ao mesmo grupo que controla as concessões
de duas estradas no Paraná, por
meio da arrecadação do pedágio,
a EcoVia e a EcoCataratas. Em
sexto lugar figura outra construtora, a J Malucelli, que pertence
a um dos maiores grupos empresariais do Brasil, com sede em
Curitiba.
A lista dos 100 maiores credores da Prefeitura ainda inclui

quatro empresas de Publicidade. Em trigésimo
quarto lugar, aparece a Opusmúltipla Comunicação Integrada S/A. As posições nº 58, 69 e
78 pertencem, respectivamente, à CCZ Publicidade e Marketing, à Master Publicidade e,
curiosamente, à outra figura jurídica da CCZ.
Novo pedido de Informações
Frente à falta de informações na resposta
fornecida pela Prefeitura, a Imprensa Sismuc
protocolou, em 22 de junho, um novo pedido
de informações na Lei de Acesso à Informação. Sobre os 100 maiores credores da Prefeitura Municipal de Curitiba, conforme listados
no anexo do Ofício nº 279-EM/GTL, foi solicitado:
1. Valor nominal do montante devido pelo município a cada uma das respectivas empresas;
2. Data (dia, mês e ano) da contração do crédito/dívida com cada uma das respectivas empresas com o município.
Até o fechamento desta edição, o pedido já
havia sido encaminhado ao gabinete de Eleonora
Fruet, secretária municipal de finanças, pela central de gestão de informação pública, que administra a Lei de Acesso à Informação em Curitiba.
O pedido pode ser acompanhado por
qualquer pessoa com acesso à internet. Basta
informar o Protocolo nº 74-000492/2015 no
website: consultaprotocolo.curitiba.pr.gov.br.

AGENDA

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

FCC – Apresentação Plano
Carreira
Horário: 09h00
Teatro Paiol

01 de julho

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

02 de julho

Educação: dimensionamento
Horário: 14:30
Local: Ed Delta

02 de julho

Coletivo do Abastecimento
Horário: 19:00
Local: Sismuc

06 de julho

Coletivo Agente
Administrativo
Horário: 19:00
Local: Sismuc

07 de julho

Coletivo Delegados Sindicais
Horário: 09:00
Local: Sismuc09h00 e 14h00

09 de julho

Coletivo FAS
Horário: 19:00
Local: Sismuc

09 de julho

Coletivo Smelj
Horário: 19:00
Local: Subsede Sismuc

10 de julho

Coletivo Câmara Municipal
Horário: 19:00
Local: Subsede

10 de julho

Coletivo Sociólogos
Horário: 19:00
Local: Sismuc

13 de julho

Coletivo Saúde
Horário: 19:00
Local: Sismuc
interatividade
A agenda publicada aqui está sujeita a
alterações, portanto, confira sempre o
site do sindicato. O link é
sismuc.org.br/agenda-indice

Imaginário nacional
e a luta de classes

Coletivo Extra dos Fiscais
Horário: 19:00
Local: Subsede
R. Lourenço Pinto, 118
Reprodução

15 de julho

Coletivo Professores
educação Infantil
Horário: 19:00
Local: Sismuc

16 de julho

Reunião do Conselho
de Administração do ICS
Horário: 08:30
Local: ICS
No mesmo dia tem o Coletivo
do ICS às 19 horas.

20 de julho

Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19:00
Local: Sismuc

O

Por Pedro Carrano

filme curta-metragem “Paixão Nacional” é a crônica de dois universos que entram em contato. O personagem Café, jovem da periferia de Curitiba, conhece
uma turista alemã, instalada na cidade para assistir a Copa. O filme de ficção é
uma crítica sutil a um dos aspectos mais doloridos do megaevento de 2014. Com um roteiro bem feito, a película questiona o quanto o imaginário de uma das grandes paixões
dos brasileiros, na prática, não se realizou. Idealizado pelos jovens cineastas e militantes
de Curitiba, Jandir Santin, Lais Melo, Guilherme Chalegre e a equipe Gesto de Cinema, o
curta aponta um caminho para a produção atual: de um cinema que seja comprometido
com novos formatos, mas também com o conteúdo da luta de classes.

22 de julho

Coletivo de Finanças
Horário: 19:00
Local: Sismuc

23 de julho

Coletivo Fiscais
Horário: 19:00
Local: Sismuc

24 de julho

IV Módulo Curso Formação
Horário: 19:00
Local: Subsede
R. Lourenço Pinto, 118
Do dia 24 a 26 de julho. 25,
a partir das 09h00. 26, 25, a
partir das 09h00

resenha

Breve, mas intensa

27 de julho

Eleições Sismuc: votação
Horário: 08:00
Local: Curitiba
Votação Sismuc nos dias 27,
28 e 29

30 de julho

Coletivo dos Aposentados
Horário: 14:00
Local: Subsede

É

Por Manoel Ramires

greve, é luta, é polêmica em casa, no trabalho, nas redes sociais. Tem que comentar o
assunto do momento, compartilhar a notícia urgente, seja ela mentirosa ou verdadeira,
meter o adesivo no carro. Anda, anda e tropeça, cuidado com o trânsito, sinaleiro
fechado, rua esburacada. Lá vai o busão. Perdeu. E cai a chuva, tira o casaco, coloca de novo.
Ufa. A vida é breve, mas intensa. E tem momentos em que a gente deve parar. Tomar um café.
Deixar de ler coisas insignificantes e prestar atenção à volta.
E uma dica para se desplugar é o site www.vidabreve.com . Fundado em 2009, o Vida
Breve conta com 12 colaboradores, entre cronistas e ilustradores. O site paranaense de crônicas tem o objetivo de “ser uma dose diária de literatura na tela do computador. A velha e boa
crônica, a tradição do impresso, agora na internet. Todos os dias,
uma novidade. Textos sem pretensão de conto e ilustrações sem
pinta de exposição. Um exercício para quem publica, um respiro
para quem lê”.

