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Biblioteca terceirizada
Servidor desvalorizado
Nos últimos quatro anos a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) repassou ao Instituto Curitiba de Arte
e Cultura (ICAC) o equivalente a R$ 12,7 milhões. O recurso público foi concedido por meio de dispensa de
licitação. Praticamente todos os contratos os seis contratos firmados com o ICAC neste período visam a
substituição de servidores públicos municipais, o que caracteriza a terceirização dos serviços que antes
eram executados por servidores concursados.
Confira mais na página 5

Confira mais sobre a campanha dos educadores na página 4

Conselho aprova
novo regulamento
do ICS
página 5

Sismuc ganha ação para
guardas municipais
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Entrevista: Militante
africano fala de
sindicalismo página 9

acesse www.sismuc.org.br

Seminário da
Educação: política
de mérito
páginas 6

Julho de 2012

2
/// INFORME ELEITORAL

/// EDITORIAL

Chapa única é inscrita
nas eleições do Sismuc

COLETIVOS

Em Curitiba, quem trabalha
mais ganha menos
Todos os dias, nós servidores municipais, espalhados por toda cidade, nos
mais diversos equipamentos públicos, prestamos serviços à população de Curitiba.
Mesmo com todas as dificuldades impostas pelas condições de trabalho, os serviços públicos de Curitiba são reconhecidos como um dos melhores do país. Entretanto, nos é imposto uma política de baixa remuneração, pautada por salários
ruins, plano de carreiras que estimula a competição entre os servidores e pela
meritocracia, traduzida em remunerações variáveis na forma de gratificações que
nem sempre podemos contar como efetivas nos nossos vencimentos, no fim do
mês.
O desrespeito e a desvalorização se expressam em números, em que servidores do mesmo concurso público, da mesma carreira, do mesmo tempo de serviço, chegam a ter diferença salarial de mais de cinquenta por cento. Como os
servidores de Finanças, que não recebem o mesmo salário dos auditores fiscais,
ou como na gratificação de 30% na FAS.
Esta política tem levado servidores a desistirem do serviço publico. Pior: concursos públicos são realizados, mas, em alguns casos, o número de inscritos
chega a ser menor do que o número de vagas, como no caso dos médicos. Por isso,
quando olhamos para o futuro, a perspectiva de uma aposentadoria digna, resultante de
uma vida de dedicação ao serviço público de Curitiba, fica totalmente afastada.
Por outro lado, frequentemente vemos nas manchetes da mídia brasileira que temos o
prefeito mais bem pago do país. São R$ 26,7 mil que atingem o teto de um servidor público
brasileiro e fica acima dos ministros do STF, cujo patrimônio pessoal tem crescido consideravelmente. Na mesma linha, temos ainda uma Câmara de Vereadores que teve lei municipal alterando em 28% os salários dos vereadores, mas que não se dá ao respeito com as
inúmeras denúncias de desvio de verbas.
Vivemos, portanto, uma gestão pública que não valoriza o serviço público, que opta
pela precarização dos serviços por meio de terceirização, como o que está acontecendo na
Fundação Cultural e o leilão dos espaços públicos como a Ópera de Arame e a Pedreira
Paulo Leminski. Ou será que é valorizar o serviço público de qualidade construir um hospital
público e esperar cerca de dois anos para o seu funcionamento?
Neste momento histórico que vivemos, queremos parabenizar a todos e todas que no
dia a dia da cidade constroem o serviço público municipal de Curitiba e que, apesar das
adversidades que lhes são impostas, não desistem e continuam lutando por políticas públicas de qualidade, universais e sem compromisso com o poder econômico que visa apenas
o lucro e a exploração.

Terminou no dia 20 de junho o prazo para o registro de chapas nas
eleições da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Corpo de Suplentes do
Sismuc. Apenas a chapa “Reconstruir pela Base”, composta por parte da
atual direção do sindicato, foi inscrita pela comissão eleitoral. 62 membros
de diferentes setores da Prefeitura fazem parte do grupo. As eleições estão
marcadas para os dias 30 de julho e 1 e 2 de agosto.
Para que o pleito seja válido é necessário que mais de 50% dos associados aptos a votar façam uso desse direito. Caso este quórum não seja atingido, novas eleições serão convocadas nos dias 15, 16 e 17 de agosto, com a
necessidade de que o número de votantes supere 40% do eleitorado.
A comissão eleitoral é formada por Eirimar Fabiano Bertoti, Dione Conceição Garcia, Luís de Oliveira Rosa, Rosana Ventura e Luís Antônio Ribeiro de
Souza.
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/// FORMAÇÃO SINDICAL

/// DANDO EXEMPLO

Finanças públicas é tema de
debate promovido pelo Dieese

A presidente do Sismuc Marcela Bomfim (esq.) participou da abertura.

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos
(Dieese) promoveu a primeira Jornada
de Debates cujo tema foi “Finanças Públicas: desafios e perspectivas para a
negociação no serviço público”. A atividade ocorreu no último dia 26, no Sindicato dos Engenheiros do Paraná (SengePR) e, na mesa de abertura, contou com
a participação da presidente do Sismuc
Marcela Bomfim, que falou sobre a Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF).
“A lei veio para possibilitar o controle social, mas acabou se tornando um
problema para trabalhadores. Na mesa
de negociação a LRF é usada como justificativa para não aumentar os salários. Deve-se pensar uma revisão da lei,
porque daqui a pouco a tendência é a
precarização do serviço e do atendimento para a população”, diz ela.
O debate foi coordenado pelo economista do Dieese Luis Moura, que fez
uma apresentação abordando a conjuntura econômica internacional e nacional,
e a situação das contas públicas do país
e dos municípios do Paraná. Dentre as
principais constatações de Moura, estão um cenário de crescimento de arrecadação da União, estados e municípios. Por outro lado, segundo ele, o governo realizou contingenciamento de R$
55 bilhões em gastos, por meio de políticas fiscais mais rigorosas relacionadas
aos servidores públicos.
Os dados apresentados apontam
que a receita pública vem crescendo sig-

nificativamente nos últimos anos. A arrecadação real da União, por exemplo, subiu 110%, entre 2002 e 2011. Já, no
Paraná, o crescimento foi de 80%. Em
Curitiba, os valores da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) têm crescido ano a
ano. Em 2009 a previsão era de R$ 3,5
bilhões. Para 2013, os valores devem
chegar a R$ 5,6 bilhões; um crescimento
de 62% em quatro anos.
O técnico do Dieese, em Curitiba,
Sandro Silva explica que as jornadas ocorrem em vários estados há quatro anos. Temas como trabalho decente e crise econômica já foram tratados anteriormente e
esta é a primeira vez que o evento é realizado em Curitiba. “O objetivo é discutir conjuntura econômica nacional e internacional e focar nas finanças públicas sempre
olhando união, estados e municípios. É
uma forma de instrumentalizar os sindicatos e gerar um debate específico visando
negociações”, complementa Silva.

Pelo quarto ano consecutivo o
Sismuc assegura acordos coletivos de
trabalho que garantem uma série de
direitos para os 8 funcionários que trabalham no sindicato. Negociações entre representantes do Sindicato dos
Empregados em Entidades Sindicais
(Sesocepar), do Sindicato dos Jornalistas do Paraná e uma comissão de diretores do Sismuc trouxe avanços importantes e de forma isonômica.
Os acordos trazem um reajuste
salarial de 10%, a exemplo do que foi
assegurado para os servidores municipais este ano. Além disso, também se
ampliou o plano de saúde com atendimento odontológico, desconto de 1%
para vale-transporte e construção de
um plano de cargos e salários próprio.
Este último item está em debate em
reuniões periódicas por meio de uma
comissão de funcionários e diretores
e deve ser aprovada até o final de julho.
Estas conquistas somam-se a
uma série de outras cláusulas que ga-

SINDICALISMO

Foto: Felipe Pasqualini/Senge-PR

Sismuc garante avanços
para seus funcionários
rantem anuênio, auxílio-alimentação, assistência médica e
apoio para capacitação profissional.
A auxiliar administrativo
Rafaela Ferro, contratada pelo
Sismuc em 2008, confirma
que houve valorização dos
funcionários do sindicato.
“Esse é o reconhecimento do
trabalho da gente e do nosso
esforço em favor da luta dos
próprios servidores municipais”, afirma.
O diretor do Sismuc Natel dos Santos entende que os acordos servem de
exemplo para o que vem sendo negociado com a Prefeitura para os servidores
municipais. “É positivo. Nós, diretores que
lutamos pelo funcionalismo municipal, tivemos sensibilidade para aceitar as reivindicações. É um exemplo para a administração da Prefeitura e para outros sindicatos. Principalmente quando formos
para as mesas de negociação com os
gestores”, aponta Natel.

Foto: Guilherme Carvalho

Funcionários e dirigentes sindicais assinam acordo.

/// MUNICIPAIS MOBILIZADOS

Sismuc no congresso nacional da CUT
Nos próximos dias os trabalhadores
apontarão quais serão os rumos para o 11º
Congresso Nacional da Central (CECUT),
marcado para ocorrer ente 9 e 13 de julho, em São Paulo. O tema é “Liberdade e
Autonomia Sindical: Democratizar as Relações de Trabalho para Garantir e Ampliar

acesse www.sismuc.org.br

Direitos”. O Sismuc participará do evento
por meio de servidores eleitos como delegados ao congresso. São eles Diogo
Monteiro, Eduardo Recker Neto, Patrick
Baptista, Alessandra Oliveira, Ana Paula
Cozzolino, Juliano Soares e Irene
Rodrigues.
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/// VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Pelo menos desde março eles cobram política de valorização da gestão

MOBILIZAÇÃO

Os trabalhadores da Secretaria de Finanças têm demonstrado explicitamente sua
insatisfação com a gestão
Ducci desde março de 2012.
Nessa época divulgaram carta
sobre o aniversário de Curitiba
e criticaram os políticos eleitos
e os cargos públicos não
concursados. O documento
escrito pelo coletivo das finanças critica a capacidade de negociação do alto escalão do
prefeito: “As respostas dadas
são sempre em forma de migalhas e esmolas. Será que a
sua equipe acha que haverá
contentamento e adesão às propostas indecorosas ou é uma forma velada de
implodir seus alicerces” (29/03).
Embora as queixas desses servidores

tenham vindo a público no aniversário da
cidade, a insatisfação foi gerada em junho
2011, no ‘pacotinho de Ducci’. Um ano
depois e após inúmeras reuniões da Associação dos Trabalhadores de Finanças com
a Secretaria de Recursos Humanos, os servidores decidiram cobrar de Ducci a incorporação. Junto com o Sismuc, os servidores bolaram o lema ‘Quem cuida das contas da cidade não pode ficar sem crédito’.
“A prefeitura concedeu a incorporação da
gratificação para alguns trabalhadores, excluindo uma grande parcela dos servidores. O que queremos é que a lei sofra alteração e que os servidores das finanças tenham isonomia e incorporação salarial”, defende Irene Rodrigues, secretária de assuntos jurídicos do Sismuc.
Após três atos públicos, a Prefeitura
apresentou a data de 26 de julho para negociar a incorporação escalonada, conta

Foto: Manoel Ramires

Servidores das finanças estão insatisfeitos com Ducci

Servidores aprovam Indicativo de greve para 22 de junho.

Marcela Bomfim, presidenta do Sismuc: “A
Prefeitura tem sido intransigente. Os próprios servidores fizeram estudo do impacto financeiro e o remanejamento de recur-

sos não traria impacto à gestão Ducci. Basta apenas vontade política”.
Os servidores das finanças querem a
antecipação dessa mesa.

/// RESPEITO AO DIREITO

Sismuc lança campanha pela hora-atividade
Em busca de provas para comprovar o desrespeito da Prefeitura à horaatividade nos cmei’s, o Sismuc lançou
uma campanha junto aos educadores.
Folders e cartazes com a frase “Não abra
mão da hora-atividade” estão sendo distribuídos nos locais de trabalho esclarecendo sobre o direito. Também estão disponíveis informações sobre como fazer o
levantamento de provas de que existem
dificuldades em realizar a preparação e
avaliação das aulas.
A hora-atividade já está garantida
pela lei 12.348/07, mas devido à falta

de funcionários, dificilmente é realizada.
Depois de muitas tentativas de negociação
do Sismuc e diante da continuidade do problema, o sindicato entrou com ação no final de 2011.
O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu liminar em favor do Sismuc, no dia 10
de abril, na qual reconhece a hora-atividade de 20% para os educadores. Significa
que estes profissionais têm assegurado o
mínimo de 8 horas semanais para desenvolver atividades fora da sala de aula. Diante da denúncia, a Prefeitura se pronunciou alegando que cumpre a lei.

Documentos para comprovação:
1ª opção:
- Registro na folha-ponto: o educador deve registrar na folha-ponto,
no espaço “observações”, no final da página, o período de permanência quando houver. Quando não ocorrer, o registro na folhaponto deve constar que não foi realizado a hora-atividade na semana.

2ª opção:
Elaborar um relatório coletivo com os colegas do cmei, constando as
seguintes informações:
- Quantidade de educadores lotados naquele local de trabalho,
quantos estão afastados por LTS, licença-prêmio, licença-maternidade e laudos restritivos;
- Quantidade de turmas no cmei;
- Descrever como ocorre a hora-permanência, e se não ocorre,
descrever os motivos;
- Lista com nomes, matrículas e assinaturas de todos os educadores.

3ª opção:
Elaborar um caderno de registro coletivo com as seguintes informações:
- Dia, horário, freqüência e demais informações importantes de cada
turma e de cada educador;
- Nomes, matrículas e assinaturas de todos os educadores da sala.
- Anotar saídas e retornos para substituição de colegas em casos
onde o educador tenha que voltar para sala, mesmo que por curto
período de tempo para cobrir ausência de colegas, como no caso de
horário de almoço e horário de descanso das crianças.

acesse www.sismuc.org.br
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/// SEM DEBATE

Mudanças colocam em risco a qualidade do atendimento e a continuidade do serviço

Regina dos Santos, as alterações aprovadas no regulamento teriam sido avaliadas
pela procuradoria do município e assessoria jurídica do ICS. Segundo ela, o voto dos
quatro conselheiros que aprovaram a proposta estaria respaldado por esta análise
jurídica.
Para os sindicatos, a permanência dos
servidores no instituto “deve se dar por
melhoria na qualidade e quantidade de
serviços e não pelo estabelecimento de
restrições à inclusão de dependentes ou
ao desligamento”, conforme exposto na
declaração de voto. A proposta do sindicato passa pelo aumento dos valores repassados pela administração municipal ao ICS,
a melhoria da qualidade no atendimento e
democratização da gestão.
Saiba mais
Uma recente decisão judicial determinou o fim da compulsoriedade, isto é, da
obrigatoriedade da inscrição dos servidores no ICS. O acordo com o Ministério Público Estadual estabeleceu prazo até 14
de agosto deste ano para a o término da
compulsoriedade. A decisão do Ministério
Público também proíbe que o município
utilize recursos do Fundo Municipal de Saúde para financiar o ICS.
O Conselho de Administração do ICS
é composto por 7 integrantes, dos quais
apenas um representa o Sismuc e Sismmac, que dividem a titularidade e suplência, respectivamente. Os sindicatos pedem
maior paridade na gestão.

Secretária desconhece resolução
que altera regulamento do ICS
Em reunião realizada no último dia 19, na Prefeitura, a secretária de recursos
humanos afirmou desconhecer a resolução que altera o regulamento do Instituto
Curitiba de Saúde (ICS).
Representantes do Sismuc e do Sismmac expuseram a preocupação com a continuidade do Instituto Curitiba de Saúde (ICS) e com possíveis passivos judiciais. Eles
entregaram uma cópia do voto declarado dos sindicatos à secretária e apontaram os
problemas que alteram as regras de funcionamento do serviço e que não constam na
lei 9.626/99.
Um ofício entregue aos diretores sindicais aponta que os recursos repassados ao
ICS pela Prefeitura fazem parte dos gastos com pessoal. Neste caso, o aumento
barraria nos limites da lei eleitoral, que impede mudanças em investimentos em
período eleitoral. “Temos restrições legais. Consultamos a procuradoria. Vamos cumprir o acordo (do Ministério Público). Depois vamos ver como vai ficar o tamanho do
ICS para daí avaliar o que precisamos fazer”, afirma Luis Fernando Jamur, secretário
de governo. Ele também garantiu a melhoria na qualidade do serviço prestado.
Outro compromisso assumido pela administração é de realizar novas reuniões a
serem realizadas sempre que os sindicatos acharem importante.

MOBILIZAÇÃO

O Conselho de Administração do ICS,
em reunião realizada no último dia 18, aprovou uma resolução que altera o regulamento do Instituto. A medida pode trazer uma
série de problemas jurídicos, pois as normas estão em contradição com a Constituição Federal e com a lei municipal
9.626/99, que cria o ICS. O único voto em
contrário foi dado pelo representante do
Sismuc e do Sismmac.
A posição dos sindicatos sustenta-se
no princípio de que um novo regulamento
para o ICS só deveria ser aprovado se fosse realizada uma mudança na lei. “Se houver ações de pessoas que se sintam lesadas, o Conselho pode responder cível e criminalmente por esta ação”, justifica Marcos Alves Pereira, representante do Sismuc
no Conselho. O prejuízo pode se estender
ao instituto por meio de passivos judiciais,
decorrentes de ações. O sindicato questiona ainda a falta de diálogo com os servidores, já que a proposta apresentada no conselho não foi debatida anteriormente pela
categoria.
Dentre as questões expostas na declaração de voto do sindicato apresentada
na reunião estão a impossibilidade de um
servidor ser dependente de outro servidor,
impedimento para pensionistas e aposentados incluírem dependentes e desconto
duplo para servidores que possuem mais
de um cargo.
De acordo com a presidente do Conselho de Administração do ICS, Daniele

Foto: Guilherme Carvalho

Conselho atropela legislação e aprova mudanças no ICS

Dirigentes sindicais expõem preocupação com ICS aos gestores.

/// GRATIFICAÇÃO DE 30%

Trabalhadores da FAS
entregam carta a vereadores
Os trabalhadores da Fundação de
Ação Social (FAS) entregaram carta aos
vereadores em que pedem a extensão da
gratificação de 30% por atuarem em local
de proteção social. No ano passado, a lei
13.776 restringiu a bonificação apenas
para os servidores dos abrigos, que podem perder esse valor caso sejam
remanejados. O documento foi entregue
para a maioria dos vereadores. O próximo
passo é pedir uma audiência na Comissão de Serviço Público, junto com a secretária de recursos humanos Maria do
Carmo, como apontou o vereador Dirceu
Moreira (PSL), membro da comissão.
26 vereadores receberam a documentação em que se questiona porque
os demais servidores da Fundação não
foram gratificados, mesmo atuando em
áreas de complexidade. No último dia 27
a carta foi protocolada nos demais gabiFoto: Manoel Ramires

João do Suco (PSDB) e Julieta Reis
(DEM) recebem carta dos servidores.

acesse www.sismuc.org.br

netes. “Há um ano estamos buscamos de
diversas formas corrigir a exclusão criada
pela Prefeitura ao restringir a gratificação
para alguns trabalhadores. Essa lei concede a bonificação para um CREAS por
exemplo e deixa de fora outros equipamentos. É esse erro que viemos mostrar
aos vereadores”, explica Ana Paula
Cozzolino, secretária geral do Sismuc.
O vereador Dirceu Moreira, que integra a Comissão de Serviço Público, se comprometeu a analisar a carta e convocar
tanto o sindicato quanto a secretária para
debater a inclusão: “Eu faço parte dessa
comissão e peço que encaminhe ofício
para nós para que seja debatido com a
secretária Maria do Carmo”, solicita.
Já assinaram ou receberam a carta
os vereadores Aladim Luciano, Algaci
Túlio, Caíque Ferrante, Denilson Pires, Dirceu Moreira, Dona Lourdes, Emerson Prado, Felipe Braga Cortes, João
do Suco, Jonny Stica, Jorge
Yamawaki, Juliano Borghetti,
Julião Sobota, Julieta Reis,
Nely Almeida, Noêmia Rocha, Pastor Valdemir Soares,
Pedro Paulo, Professora
Josete, Professor Galdino,
Renata Bueno, Serginho do
Posto, Tico Kuzma, Tito
Zeglin, Zé Maria e Zezinho do
Sabará.
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/// REEMBOLSO

Servidores têm até 12/08 para se sindicalizarem

/// PELA MUDANÇA DA LEI

Sismuc prepara ações para rever
anuidade de conselhos profissionais

Assembleia geral delibera sobre
ação que visa assegurar responsabilidade técnica, risco de vida e
insalubridade aos servidores

de nível técnico.
A lei 6.994, de 1982, estabelece que o teto para as
anuidades de pessoa física é 2 MVR (Maior Valor de Referência). Esta unidade foi, mais tarde, substituída pela UFIR,
que veio a ser extinta. Apesar disso, a ausência de nova
lei específica sobre a matéria impõe a aplicação deste
parâmetro para a fixação dos valores das anuidades. Após
as devidas atualizações, os valores que se entenderam
devidos para o teto das anuidades de pessoas físicas pelo
JEF foram os seguintes: 2007 – R$ 63,12; 2008 – R$
65,83; 2009 – R$ 69,65; 2010 – R$ 72,83; 2011 – R$
77,62.

Sismuc pretende mover
ação em defesa do
acúmulo de gratificações

DIREITO

Atendendo a pedidos dos servidores municipais sindicalizados, o Sismuc está preparando
ações judiciais que visam o ressarcimento de
valores pagos a conselhos profissionais. O
Juizado Especial Federal Cível (JEF) da Subseção
de Curitiba reconheceu a ilegalidade da fixação
dos valores de anuidades dos conselhos por decisões administrativas ou por qualquer outro
meio que não seja a lei. Os servidores interessados em participar das ações devem estar sindicalizados até o dia 12 de agosto e trazer alguns
documentos no Sismuc. Confira abaixo quais
são.
Todas as anuidades de conselhos profissionais (CRO, Coren, Crefito, CRC, etc.) deveriam
ter obedecido estes limites. E, de acordo com este entendimento, os profissionais que pagaram anuidades acima
destes valores podem buscar o poder judiciário para sua
revisão, com o pagamento de todos os valores retroativos relativos aos últimos cinco anos. Atualmente já existe lei específica sobre a matéria. A lei 12.514, de 28 de
outubro de 2011, estabelece que o novo teto para as
anuidades de pessoas físicas é de R$ 500 para os profissionais de nível superior e de R$ 250 para profissionais

/// MAIS UMA VITÓRIA

Relação de documentos
para ações dos conselhos:
- procuração assinada (site do Sismuc);
- contrato assinado (o mesmo que assina
nas ações individuais);
- fotocópia do RG e CPF;
- fotocópia do registro profissional no conselho;
- comprovante dos pagamentos aos conselhos nos últimos
5 anos;
- comprovante de endereço.
Obs.: É obrigatória a apresentação de todos os documentos
para participar da ação.

Desconto indevido sobre a totalidade da
gratificação, apenas para sindicalizados do Sismuc

Sismuc ganha ação sobre desconto
irregular da gratificação da Guarda
A Prefeitura de Curitiba realiza desconto de 11%
referente ao IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) sobre a totalidade dos vencimentos de um guarda municipal. Isso é referente ao
salário base, mais gratificação de 50%, as horas extras e
DSR (Descanso Semanal Remunerado), que são valores
incorporados à gratificação. O Sismuc recorreu à Justiça
contra essa cobrança e pediu para fosse devolvido aos
guardas os valores indevidos cobrados sobre a totalidade da gratificação, pois eles não são incorporados na sua
aposentadoria. No fim de junho (27), o juiz Roger Vinicius
Pires de Camargo Oliveira, 3.ª Vara da Fazenda Pública,
deu ganho de causa aos guardas municipais sindicalizados ao Sismuc. Com a decisão, a Prefeitura deve restituir
os valores.
Na sentença, o juiz condena a Prefeitura e o IPMC a
“a restituírem todos os valores descontados irregularmente a ser apurado em execução de sentença, não se esquecendo dos descontos previdenciários (IPMC) e fiscais
(IR) dos valores devidos”. A devolução de valores é retroativa em cinco anos, a partir de 10 de novembro de 2011,
quando o sindicato entrou com a ação. O Instituto e o

Município ainda foram condenados a pagar multa de R$
1,2 mil e outras despesas judiciais.
A ação foi proposta depois que o sindicato percebeu
a irregularidade do desconto. “O setor jurídico, com a visão de defender seus sindicalizados, propôs a ação contra a Prefeitura, que prejudicava seus funcionários”, explica Diogo Monteiro, guarda municipal e diretor do Sismuc.
A vitória na justiça soma as mais recentes conquistas das
mobilizações dos guardas municipais de Curitiba. “Seja
mobilizado para dobrar nosso salário em dois anos, ou
seja, buscando fontes judiciais, o Sismuc tem demonstrado que os guardas podem contar com seu sindicato”, completa Diogo. A Prefeitura ainda pode recorrer da sentença.
Assembleia
Os guardas municipais têm assembleia em 11 de
junho, às 19 horas. O encontro discute a ação ganha pelo
Sismuc sobre a devolução dos recursos descontados a
mais pela Prefeitura e pelo IPMC. Neste dia, os guardas
municipais serão esclarecidos pelo advogado Ludimar
Rafanhim sobre a abrangência da ação e se é necessário
trazer documentação. Não sindicalizados também podem
participar dessa assembleia.

acesse www.sismuc.org.br

A possibilidade do acúmulo de gratificações é uma
das questões que o Sismuc pretende fazer avançar por
meio de recurso jurídico. A estratégia é mover uma ação
para obrigar a mudança na legislação municipal, de modo
que os servidores possam acumular gratificações. O problema atinge alguns profissionais que atuam com responsabilidade técnica, risco de vida e insalubridade, mas
que são obrigados a optar por uma das gratificações.
Os gestores se valem da lei 2.347, de 1963, que
traz no artigo 66 a “proibição da cumulatividade das gratificações especiais de responsabilidade técnica, jurídica, econômica-financeira, e médico-clínica, com risco de
vida ou de saúde, e com percentagens”. Dentre as funções exemplares com este tipo de problema está a de
enfermagem, em que algumas condições especiais dos
servidores deixam de ser consideradas no salário.
A questão tornou-se um dos pontos da pauta geral
apresentada para a administração municipal pelo sindicato nas campanhas de lutas há alguns anos. Dentre os
argumentos a favor dos servidores está o fato de que
muitos atuam com alto grau de responsabilidade, risco e
ao mesmo tempo em condições insalubres, sem receber
a mais por isto. Como não houve avanços na mesa de
negociação, o sindicato propõe a via jurídica.
“Depois de várias tentativas de avançar nesta pauta
de reivindicações nas negociações com a Prefeitura e
diante da intransigência, avaliamos a possibilidade de
recorrer à justiça”, reforça Juliano Soares. Ele lembra que
se caso a ação for ganha, os servidores também deverão
ter direito às gratificações de modo retroativo, isto é,
contabilizando os valores não pagos nos últimos 5 anos.
No próximo dia 16 os servidores poderão aprovar
se aceitam ou não que o Sismuc entre com a ação, representando a categoria. A assembleia geral inicia 17h30,
no Sismuc, e todos os servidores sindicalizados estão
convidados a participar.

/// COBRANÇA INDEVIDA

Sismuc ganha na justiça
ação contra Coren
O Juizado Especial Federal Cível (JEF) da Subseção de
Curitiba determinou que o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) devolvesse o valor cobrado a mais
de seus filiados. Segundo a justiça, houve ilegalidade na fixação dos valores de anuidades tanto do Coren como dos
demais conselhos. O valor a ser restituído é referente aos
últimos cinco anos e deve ser calculado tecnicamente caso
a caso. O Coren ainda pode recorrer da decisão.
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Prejuízo em operação
levanta suspeitas

/// NO MEU BOLSO

Um pedido de investigação a respeito
de aplicações financeiras do Instituto de
Previdência do Município de Curitiba (IPMC)
foi protocolado no último dia 27, no Ministério Público do Paraná. Uma cópia também foi entregue em mãos pela secretária
de assuntos jurídicos do sindicato Irene
Rodrigues à subprocuradora-geral Samia
Saad Bonavides. O documento traz a cópia
da carta enviada pela presidente do instituto Walkiria de Pauli à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) em 14 de fevereiro
deste ano, na qual se afirma a possibilidade de um prejuízo de R$ 4,3 milhões para
o IPMC.
“Amanhã já deve ser encaminhado
para investigação. A gente faz a análise e
depois encaminhamos”, garante a
subprocuradora. Segundo ela, a tendência
é o pedido de investigação ser enviado à
Promotoria de Justiça de Proteção ao
Patrimônio Público, por se tratar de assuntos envolvendo atividades suspeitas da
gestão pública.
De acordo com o documento, mais de
R$ 21 milhões do fundo de previdência dos
servidores foram investidos em 2009, nos
fundos do Bank of New York Mellon (BNY).
Após o IPMC solicitar o resgate do montante, o BNY informou que um “penalty” de
20% seria cobrado, caso o dinheiro fosse
devolvido. Os gestores do IPMC se disseram dispostos a aceitar a perda, reconhecendo o péssimo negócio realizado.
O assunto tornou-se público em matérias publicadas em jornais e blogs recentemente. Em abril deste ano, na reunião do
conselho de administração do IPMC, Irene,
que é membro suplente, representando os
servidores, questionou as operações. “Os
demais conselheiros, indicados pelo pre-

feito Luciano Ducci, se disseram satisfeitos com as informações apresentadas pela
presidente do IPMC”, conta Rodrigues. Durante o encontro com a subprocuradora, ela
também reforçou que é preciso investigar
o que levou o IPMC a fazer a aplicação neste fundo, sendo que pouco mais de dois
anos depois foi solicitado o resgate. “Quem
investe tanto dinheiro e está disposto a abrir
mão de mais de R$ 4 milhões? É do dinheiro das pensões e aposentadorias dos servidores que estamos falando”, completa
ela.
Reincidência
Esta não é a primeira vez que o IPMC
é alvo de investigações. Em 1998 a gestão
Rafael Greca deixou de repassar R$ 52
milhões ao IPMC e acabou anistiada por
decisão de Maria Emi Shimazaki, ex-presidente do instituto.
A compra do edifício Delta, na avenida
João Gualberto, onde hoje funcionam várias repartições da Prefeitura, em 2000, custou R$ 22,8 milhões (cerca de R$ 7 milhões acima do valor de mercado na época). O assunto está sob análise do Ministério Público.
Outro caso suspeito são aplicações
realizadas pelo então presidente do IPMC
Lourenço Fregonese, em 2009, que está
sob investigação da Polícia Federal. Um
processo de fiscalização do Banco Central
teria identificado a participação do IPMC
em cadeias de negociações montadas, em
tese, para desviar recursos dos Fundos de
Previdência Social, mediante operações de
day-trade, para instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, dentre
elas a Atrium S/A. O BC entende que
essas operações poderiam ser lesivas ao
patrimônio do fundo.

PMC

Sismuc solicita investigação
do IPMC ao Ministério Público

Contas de Luciano Ducci
chamam a atenção do
Ministério Público

Denúncia de enriquecimento será
tema de campanha eleitoral
No mês de junho, uma revista de
circulação nacional publicou reportagem
em que acusava o prefeito Luciano Ducci
de enriquecer grandiosamente em seus
dois anos e meio de mandato. Segunda
a denúncia, Ducci acumularia fortuna de
R$ 30 milhões, montante que seria investigado pelo Ministério Público do
Paraná. No entanto, o MP não abriu processo e o próprio prefeito se apressou
para desmentir a matéria: “As duas fazendas mencionadas pela Veja, na verdade são cinco fazendas situadas no
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Paraná, e pertencem a Marry Dal Prá
Ducci”. Essa declaração que lhe rendeu
o apelido de “fazendeiro” no meio político.
Verdadeiras ou não, as denúncias
contra Ducci lhe “vestem” como prefeito
milionário, que coloca seus interesses à
frente do povo. Adiciona-se a essa “roupa” o fato de o médico ter salário maior
do que a Presidência da República (R$
26 mil da presidenta contra R$26,7 mil

Subprocuradora Samia Bonavides recebe documentos de Irene Rodrigues.

acesse www.sismuc.org.br

de Ducci). Além dele, sua esposa, Marry
Ducci, ‘principal responsável pelo
aumeto do patrimônio da família’, segundo nota oficial, recebe cerca de R$
13 mil como presidente da Fundação de
Ação Social. Somados os salários, os
dois arrecadam R$ 39 mil mensais.
O valor é considerado alto até para
a realidade dos políticos. Tanto que o prefeito anunciou a redução de seu próprio
salário em 30% no fim de fevereiro. Promessa que não foi cumprida, segundo
denúncia do Sismuc. “Infelizmente, não
nos surpreende o fato da redução ter
sido considerada ilegal. Ou o Ducci já
sabia disso e mesmo assim fez o anúncio ou é mal assessorado e quem perde
é o servidor e a população”, criticou
Alessandra Oliveira, secretária de comunicação do Sismuc.
Dono de fazendas e de altos salários, Ducci, que não se licenciou do cargo
para concorrer à reeleição, enfrentará o
tema da riqueza lícita e ilícita por toda a
campanha eleitoral.
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Contratos com ICAC chegam a R$ 12,7 milhões em 4 anos

Ducci dispensa licitação e, de quebra,
os servidores das bibliotecas
Foto: Guilherme Carvalho

CONDIÇÕES DE TRABALHO

/// CULTURA NA MIRA

nhum servidor será disponibilizado ao Instituto, sendo que os lotados nas Casas de
Leitura serão remanejados no quadro funcional da FCC”. O ofício confirma também
que se trata de terceirização do serviço: “A
execução de tal projeto decorre de parceria firmada entre a FCC e o ICAC, cabendo
ao Instituto a responsabilidade para a ativação das ações, desincumbindo a Fundação de viabilizar as referidas ações artísticas por intermédio do seu corpo funcional”.
O presidente do ICAC Nilton Cordoni confirma ainda que nenhum servidor municipal
continua nas bibliotecas.

O que é o ICAC

Bibliotecas (Casas da Leitura) sem servidores.

Nos últimos quatro anos a Fundação
Cultural de Curitiba (FCC) repassou ao Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC) o
equivalente a R$ 12,7 milhões. O recurso
público foi concedido por meio de dispensa de licitação, ou seja, quando se firma
um contrato direto entre a administração
e o particular. Praticamente todos os contratos os seis contratos firmados com o
ICAC neste período visam a substituição
de servidores públicos municipais, o que
caracteriza a terceirização dos serviços
que antes eram executados por servidores concursados.
Um dos contratos mais recentes assinados prevê o repasse de R$ 260 mil entre marco de 2012 a março de 2013 para
a execução do projeto “Curitiba Lê”, desenvolvido nas antigas bibliotecas
mantidas pela FCC, agora chamadas Ca-

res das bibliotecas deveriam ser transferidos”, conta surpreso.
A troca de servidores por funcionários terceirizados do ICAC fez com
o Sismuc questionasse a ação da
FCC. Dentre as questões mal
explicadas está o investimento na
formação de servidores e a substituição desse pessoal, por meio da
terceirização do serviço, realizando
a mesma atividade para os primeiros foram preparados.
Em resposta à solicitação de informações, a FCC comunicou que “ne-

sas de Leitura. O projeto ainda é desenvolvido na Estação da Leitura, no terminal do
Pinheirinho, e no Bondinho, na Rua XV. Em
boa parte dos espaços o trabalho vem sendo desenvolvido por estudantes de diversos cursos e estagiários.
O agente cultural da Prefeitura Carlos
Casturino, que trabalha atualmente na
Cinemateca, conta que recebeu 5 anos de
treinamento por meio de um curso realizado pelo Imap. O conteúdo abrangia contação
de história, roda de leitura e organização de
bibliotecas, com aulas duas vezes por semana. Segundo ele, cerca de 30 pessoas,
mais alguns estagiários, que trabalhavam nas
bibliotecas municipais participaram do curso. “Fomos chamados para receber pessoal
do ICAC e passar conhecimento nas próprias Casas. No segundo semestre do ano passado eles anunciaram que todos os servido-

Valores repassados ao ICAC pela FCC

Trata-se de uma OS. As Organizações Sociais são entidades privadas – pessoas jurídicas de direito privado – sem fins lucrativos, destinadas ao exercício de
atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.

/// IRRESPONSABILIDADE

Centro Cultural do Portão
reabre após 7 anos em reforma
Foto: Guilherme Carvalho
Quase 7 anos depois e diante de vários atrasos em relação às
datas anunciadas, o maior centro
cultural de Curitiba reabre suas
portas. Mais conhecido como Museu Metropolitano de Arte, o
Muma, no bairro do Portão, a ser
reinaugurado neste dia 29, volta a
receber atividades culturais, com
uma roupagem diferente.
A jornalista Silvia Valim, que
mora no Portão e cobrou agilidade
na reabertura, lamenta o fato do espaço zelo por parte dos gestores?”, questiona
ter ficado fechado por tanto tempo. “Dói ela.
ver esse museu fechado. Crianças, ao
O custo total da reforma foi de R$ 5
invés de irem ao museu, estão indo ao milhões – repassados através de transfeshopping center. Sinceramente, ainda rências de potencial construtivo à FCC. As
não escutei uma desculpa plausível so- assessorias de comunicação da Prefeitubre o fechamento. O preço já foi pago pela ra e da Fundação Cultural de Curitiba fopopulação. Crianças que hoje já são ado- ram procuradas para esclarecer sobre
lescentes talvez não tiveram a oportuni- como foi feito o repasse, mas não soubedade de entender e agregar cultura na ram explicar. A presidente da FCC Roberta
sua educação. Quem vai ressarcir estas Storelli foi procurada pela imprensa do
pessoas pela falta de administração e de Sismuc, mas não retornou as ligações.

Fonte: Curitiba Aberta

acesse www.sismuc.org.br
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/// SINDICALISMO NA ÁFRICA

Militante sindical africano do sindicalismo no continente mais pobre do mundo

O Jornal do Sismuc foi até Gana, na África, para participar do
debate sobre o Mapeamento Comparativo do Processo de Produção, forma de coleta de informações sobre as condições de trabalho e o processo produtivo. Aproveitando a visita, o Jornal conversou com Gilbert Awinongya, presidente da ICU (Industrial and
Commercial Workers Union - União dos Trabalhadores da Indústria
e do Comércio) do país. Na conversa, o militante africano falou
sobre a situação dos trabalhadores na região, o papel do
sindicalismo no continente e a importância
das relações internacionais.
Jornal do Sismuc: Antes de sindicatos na África?
entrar para o movimento qual GA: Na África houve muita luta anera sua profissão?
tes dos sindicatos poderem se orGilbert Awinongya: Fui músico de ganizar. Não é uma coisa livre. Na
1973 a 1979. Depois fui trabalhar área anglo (onde se fala inglês) os
em uma fábrica
sindicatos são maide tecidos na área
ores. Em franco
É
muito
claro
que
de manutenção,
(onde se fala Franquando também
cês - na Costa do
esta sociedade não
me formei na esMarfim, por exemestá interessada nos
cola técnica em
plo) são menores.
trabalhadores. Em
técnico de carros.
Gana tem um pamuitos lugares o
pel impor tante
JS: Quando chepara os outros paípobre está cada vez
gou ao movises africanos. Os
mais pobre e os ricos
mento sindical?
sindicatos utilizaextremamente mais
GA: Em 1974 coram a luta dos traricos.
mecei no sindicabalhadores para
to local e represenconquistar esta litava o grupo da fábrica. Este grupo berdade de organização. Entre
formava um sindicato regional e eu 1956 até 1957, quando Gana se
era assistente de secretário. Até tornou independente, Dr Kwame
1983 fiquei na fábrica, depois fui Nkrumah (ex-presidente do país)
para a ICU.
presenteou o povo com este direito. O movimento, a dor da luta, o
JS: Como é a organização dos espírito revolucionário, isso é ori-

ENTREVISTA

Culturas
diferentes
Objetivos
iguais

Foto: Alessandra Oliveira

ginário dos sindicatos.
JS: O que você entende por justiça social e trabalho decente?
GA: Que os trabalhadores merecem
o melhor e temos que lutar muito.
Trabalho decente não é só o nível
salarial e sim a maneira de tratamento com os trabalhadores.

de fábrica com mais conhecimento
para atuação.
JS: Qual a importância deste intercâmbio entre trabalhadores do
Brasil, Gana e Holanda?
GA: Para os sindicatos de Gana cooperação internacional é vital. Este tipo de
intercâmbio facilita a participação e
formação de uma melhor sustentação
para os trabalhadores.

JS: O que entende por processo produtivo?
GA: Em Gana a produtividade é uma
luta entre patrões e empregados. JS: Como você enxerga o moviTalvez até entendemento sindical no
mos o conceito, mas
Brasil?
O movimento, a
os trabalhadores
GA: Não sei tanto dos
dor
da
luta,
o
querem diminuir a
sindicatos brasileiros,
espírito
revoluciprodutividade e os
mas tenho tido contato
patrões dizem “não,
com companheiros em
onário, isso é
vamos aumentar deencontros internaciooriginário dos
pois discutimos ounais. O que dá pra persindicatos.
tras coisas”. Em geral
ceber é que existem sios trabalhadores não
milaridades com os nosconfiam nas informações e núme- sos: são articulados e a luta também é
ros dos patrões.
difícil.
JS: Qual a função do MCPP
(Mapeamento Comparativo do
Processo de Produção) para
vocês?
GA: É uma outra entrada para os
sindicatos trabalharem, que permite aos trabalhadores conseguir
mais informações e conhecimento além do que os patrões dizem
e melhorar o processo de negociação coletiva. O MCCP reforça a
posição do trabalhador de chão

acesse www.sismuc.org.br

JS: Qual sua expectativa para a
luta dos trabalhadores no mundo?
GA: Especialmente com a crise financeira internacional, que os trabalhadores sejam o centro e não as metas. Que
o olhar seja voltado para nós. É muito
claro que esta sociedade não está interessada nos trabalhadores. Em muitos lugares o pobre está cada vez mais
pobre e os ricos extremamente mais ricos.
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/// COLETIVO DE EDUCAÇÃO

/// COLETIVO DOS APOSENTADOS

ICS é tema principal do encontro

Foto: Manoel Ramires

COLETIVOS

Política de mérito é
questionada em seminário

A mudança no regulamento do Instituto Curitiba de Saúde (ICS)
foi o tema principal do coletivo dos aposentados realizado no último
dia 25, no Sismuc. Cerca de 50 pessoas participaram da atividade,
na qual puderam expor suas preocupações em relação ao futuro do
serviço. Dentre as principais angústias dos aposentados está o risco
de redução da qualidade do atendimento, situação que foi relatada
por alguns e que pode se agravar, já que a partir de 14 de agosto os
servidores poderão optar entre contribuir ou não com o ICS. A
queda nas contribuições pode afetar a capacidade de oferecimento
de serviços.
A orientação dos diretores do Sismuc é para que as pessoas
continuem contribuindo para o instituto e que cobrem a qualidade
no atendimento. A secretária geral do Sismuc Ana Paula Cozzolino
indica as ouvidorias do ICS como espaços para realizar reclamações
sobre problemas que os servidores venham a ter com o serviço. Ela
também sugere que as denúncias sejam feitas ao Sismuc. Além
disso, o sindicato tem feito debates no sentido de cobrar o aumento
do aporte financeiro da Prefeitura para o instituto, prevendo a
queda na receita decorrente da desistência de parte dos servidores
em contribuir com ICS.
Outro tema tratado na reunião foi a “Rio + 20”, realizada na
semana passada, e que contou com a participação da presidente do
Sismuc Marcela Bomfim. Ela fez um relato do evento aos aposentados e apontou a importância do controle social sobre as políticas
Foto: Guilherme Carvalho
públicas que se
relacionam com o
meio ambiente.
Por fim, o
coletivo também
realizou a comemoração dos
aniversariantes
do mês com
comida típica de
festas juninas.

O Sismuc realizou, no último dia 23, a primeira etapa do Seminário da Educação. A palestrante Maíra Beloto abordou o sistema de educação nacional, estadual
e municipal. Ela apontou entre seus principais problemas o estimulo a
competitividade ao invés do trabalho em equipe. O próximo encontro dos educadores e trabalhadores de escola trata do “Financiamento da Educação” e ocorre em 7
de julho, em um sábado.
O seminário é realizado até dezembro e tem mais cinco encontros. As inscrições devem ser feitas no site do Sismuc. O objetivo é preparar o segmento para
uma série de atividades que visam avançar nas reivindicações dos trabalhadores
da educação. Nessa primeira etapa a delegada da Conae (Conferência Nacional de
Educação) Maíra Beloto fez um histórico do sistema e dos 6 eixos que o compõe:
Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade, Qualidade da
Educação, Gestão Democrática e Avaliação, Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar, Formação e Valorização dos Profissionais da Educação,
Financiamento da Educação e Controle Social, Justiça Social, Educação e Trabalho:
Inclusão, Diversidade e Igualdade. A íntegra da palestra se encontra também no
site.
Para Maíra, o principal problema do sistema de educação em Curitiba é a
política de meritocracia, que valoriza a individualidade ao invés da
cooperação e do trabalho em equipe: “Não posso dizer que
Curitiba vai mal no cenário nacional. No entanto, temos que rever
/// CONSELHO DE REPRESENTANTES
a questão da meritocracia. A competitividade não é o melhor
caminho para melhorar a educação. Isso vem através da
capacitação geral, de cursos, do pagamento no piso da educação”,
compara Beloto.
Nesse primeiro encontro, as educadoras e trabalhadoras de
Os representantes por local de trabalho estiveram reunidos no último dia 26, no
escola fizeram diversos questionamentos, principalmente com
Sismuc, para a reunião mensal do conselho. O tema principal foi “A saúde como terreno de
relação ao plano de carreira, as escalas e jornadas integrais e
organização e luta dos trabalhadores”, apresentado pelo veterinário da Prefeitura Marcos
atividades que eram realizadas nos cmei’s e escolas e que
Alves Pereira. Referindo-se à saúde do trabalhador nos ambientes da administração
deixaram de ocorrer. Cathia Almeida, educadora e diretora do
municipal, ele destaca que “essa pauta deve ter como os primeiros grandes interessados
Sismuc, acredita que uma das maneiras de valorizar o serviço
os trabalhadores. Não se pode esperar que a Prefeitura tome a iniciativa”. O problema,
público é o seminário da educação. Outra é o debate dos trabalhasegundo ele, é que a chamada “saúde ocupacional”, promovida pela gestão municipal, é
dores nos coletivos e ações sindicais: “Hoje abordamos os problerealizada com a lógica de empresa privada.
mas do sistema. O debate mais aprofundado ocorre nos coletivos
A auxiliar de enfermagem Ivete Alves Farias, que participou do encontro, frisou a
dos educadores e trabalhadores em escola. Esses são os momenimportância de debates com esta temática. “A saúde ocupacional é muito vaga. Falta
tos ideais para trazer as demandas ao sindicato e lutar pela
qualidade no atendimento e é preciso que a experiência do trabalhador seja mais valorizada”, diz.
educação”, ressalta Cathia. O próximo coletivo da educação
A próxima reunião ocorre no dia 24 de julho, em dois horários; às 9 e 14 horas, no
ocorre no dia 18 de julho. Já os trabalhadores de escola se
Sismuc.
encontram no dia 4 de julho.

Saúde ocupacional ou
saúde do trabalhador?

acesse www.sismuc.org.br
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/// CURTAS
Foto: Divulgação

/// RESULTADO DO GOLPE

Privatização da cultura
e la
zer continua
lazer

CONJUNTURA

A Prefeitura de Curitiba manteve o processo licitatório para concessão da
Pedreira Paulo Leminski, Ópera de Arame e Parque Náutico do Iguaçu, apesar
dos protestos. Duas empresas concorrem para terem o direito de explorar os
espaços públicos. A próxima etapa é a abertura da proposta econômica das
empresas, que deveria ocorrer ainda no final do mês de junho.

***

Derosso perde mandato
O juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
determinou a posse da suplente Maria Goretti Lopes (PSDB) no lugar do vereador João Claudio Derosso, sem partido. A sentença do juiz, divulgada no último
dia 27, pelo TRE, decreta a perda de mandato de Derosso que se desfiliou do
PSDB em maio e estipula o prazo de dez dias para posse de Goretti.
Derosso deixou a presidência da Câmara em março deste ano após perder o
apoio da base aliada ao prefeito Luciano Ducci (PSB), que o sustentava no
cargo. Ele já estava licenciado da presidência da Câmara desde novembro do
ano passado, durante os trabalhos da CPI que o investigou por denúncias de
irregularidades nos contratos de publicidade da Câmara e favorecimento a
familiares na distribuição das verbas.
Fonte: Vanguarda Política

***

Rio+20 é encerrada sem
nenhuma proposta concreta
O temor dos movimentos sociais e ambientais de que a Rio+20 não trouxesse
nenhuma mudança significativa se concretizou. Ainda que os governantes,
incluindo a presidente Dilma Roussef, tenham visto um saldo positivo na
conferência, o sentimento de decepção é geral por parte dos ativistas.
Em nota, o Greenpeace chamou o documento final do evento de ‘patético’. “O
documento da Rio+20 é desprovido de ambição, metas e datas. É o típico texto
que todo governo exalta, pois não exige nenhum compromisso”, criticou a
organização.
Fora a falta de resultados concretos, a crítica maior da Cúpula dos Povos,
conferência que aconteceu simultaneamente ao evento principal, foi o incentivo à chamada ‘economia verde’. “Esse termo representa a industrialização do
campo, algo que causa grande impacto ambiental. O documento que nós
assinamos critica essa posição”, explica a presidente do Sismuc Marcela
Bonfim, presente na cúpula. Além disso, ela ainda enfatiza a importância do
incentivo à agricultura familiar, outro ponto abordado e defendido na cúpula.
Foto: Divulgação

Paraguai é suspenso
do Mercosul até 2013
O golpe sofrido pelo presidente do
Paraguai Fernando Lugo gerou grande repercussão na política sulamericana. Decisões
importantes tomadas na 43ª Cúpula de Presidentes do Mercosul - como a entrada da
Venezuela no bloco, por exemplo - ocorreu
sem representantes do país.
No final da cúpula, realizada no dia 29
de junho, a presidente da Argentina Cristina
Kirchner anunciou que a suspensão temporária do Paraguai do Mercosul irá durar até
as eleições no país, em abril de 2013. Segundo representantes do bloco, a suspensão é uma resposta ao ato contra a democracia realizado no processo de impeachment: sem direito à defesa, Lugo foi julgado e retirado do cargo em menos de 24 horas.

Em entrevista à Rede Telesur, o presidente afirmou que sua
retirada do poder foi orquestrada pela burguesia paraguaia, incomodada com o governo voltado para as causas sociais que estava sendo desenvolvido por seu mandato.
"Quem está por trás do golpe são esses líderes dos partidos tradicionais, que são partidos conservadores, partidos que respondem
a uma classe privilegiada. Nós procuramos
representar as pessoas que não se sentiam
representadas”, se defendeu.
No momento, quem responde pelo governo paraguaio é o vice de Lugo, Federico
Franco. Manifestações no país pedem a volta do presidente eleito e a frente partidária
Guazú, que apóia Fernando Lugo, já pediu a
renúncia de Franco.

/// ESTICANDO A CORDA

Governo Federal ‘arrasta’ greve
nas Instituições Federais
‘Empurrando com a barriga’. Esta tem
sido a sensação dos docentes e técnicos das
Instituições Federais de Ensino com relação
à postura do Governo Federal. Em greve desde maio, esses trabalhadores da educação
esperam que o secretário de relações do trabalho do ministério do planejamento, Sérgio
Mendonça, apresente a proposta oficial de
reajuste salarial, plano de carreira e pautas
específicas. O prazo limite para que o decreto seja votado pelos deputados federais é
começo de agosto. No entanto, no ano passado, por causa da demora, o governo Dilma
não concedeu nem o reajuste da inflação.
Os docentes da UFPR, UTFPR e IFPR (junto às instituições federais pelo Brasil) reivindicam equiparação salarial e de carreira com
os profissionais do Ministério de Ciências e

acesse www.sismuc.org.br

Tecnologia. Pedem também revisão dos adicionais de insalubridade e periculosidade e
do percentual de gratificações. Já os técnicos
têm como principal item da pauta reajuste de
22%. O governo já se reuniu com os representantes dos trabalhadores quatro vezes, mas
não disse até agora se acata ou não a demanda dos trabalhadores. “A postura do governo
só demonstra aos docentes e técnicos que é
necessário continuar as mobilizações e até
intensificá-las”, relata o prof. Brandão, presidente do Sindiedutec-PR, e membro da comissão de negociação.
Segundo o Proifes-Federação , 95% das
instituições está em greve em todo o Brasil.
Já os técnicos pararam suas atividades em
56 instituições, de acordo com estimativa da
Fasubra.
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/// CALENDARIO
11/06 - Assembleia dos
guardas
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

AGENDA

Sinopse: A política
é infiel ao povo
O “Jardineiro fiel” mostra a relação amorosa entre uma jovem ativista
dos direitos humanos e um diplomata britânico no Quênia. O filme, dirigido
pelo brasileiro Fernando Meirelles, questiona mais do que a fidelidade
conjugal do casal. Ele discute a traição nas ideias e posturas políticas do
casal e a exploração de países capitalistas sobre uma população com
relação a mercantilização da saúde. Postura que leva a pergunta: é fiel a
humanidade usar povos como cobaias?
Em época de Rio+20 e debates sobre sustentabilidade ou saúde
precária, a produção de 2005 mostra que muitos governos estão mais
preocupados em parecerem ‘fiéis’ a causas humanas do que realmente
atuarem em favor do desenvolvimento de países pobres.

Ficha técnica:
Nome: O Jardineiro Fiel
(The Constant Gardener)
Cor filmagem: Colorida
Origem: Inglaterra
Ano de produção: 2005
Gênero: Suspense
Duração: 129 min
Classificação: 14 anos
Direção: Fernando Meirelles

16/07 - Coletivo SMAB/
SMMA/SMOP
Horário: 18 hs
Local: Sismuc
16/07 – Assembleia Geral
Horário: 17:30 hs
Local: Sismuc
18/07 - Coletivo dos
Educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
19/07 - Coletivo dos
Excluídos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

20/07 - Coletivo do ICS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
23/07 - Coletivo da FCC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
24/07 - Reunião dos
Representantes
Horário: 08 e 14 hs
Local: Sismuc
25/07 - Coletivo das
Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
26/07 - Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
30/07 - Coletivo dos
Aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc

31/07 - Eleições do Sismuc
Horário: A partir das 8 hs
Local: Vários
01/08 - Eleições do Sismuc
Horário: A partir das 8 hs
Local: Vários
02/08 - Eleições do Sismuc
Horário: A partir das 8 hs
Local: Vários
13/08 – Coletivo da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
15/08 – Coletivo dos
Educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

/// PERFIL

A cara do
sindicalismo
jovem
Resenha:
Senhores e servos
Quanto dinheiro vale uma
vida? Nessa pergunta é baseado
Senhores e Servos, romance de Liev
Tolstói, símbolo da literatura russa e
um dos maiores escritores de todos
os tempos. No livro é explorada a
relação entre um rico dono de
terras e um de seus criados. Ao
falar sobre essa convivência, Tolstói
discute a própria condição humana.
Durante uma dura viagem sob
a neve russa, falhas e valores
humanos como a cobiça, a avareza,
o arrependimento e a redenção são
postos à prova. Tolstói explora a
posição de poder e servidão para
criticar a importância dada ao
dinheiro e às posses em detrimento
ao valor da vida.
Ficha bibliográfica:
TOLSTÓI, Liev. Senhores e Servos.
Rio de Janeiro: Editora Martin
Claret, 2005.

Foto: Bruno Zermiani

Patrick Leandro Baptista é um cara
polêmico. É isso que o define. É essa a
marca que ele deixa por onde passa. Ao
sair da diretoria do Sismuc neste mês de
junho para assumir a vaga de educador
no Caic Cândido Portinari, Patrick leva
consigo a certeza de que sua militância
ajudou a dar uma nova cara ao sindicato.
Uma cara renovada, jovem, de quem
ainda tem muito a aprender e a ensinar.
Seja ajudando a organizar os educadores no sindicato, como fez em 2006, ou
como secretário de juventude da CUT,
onde contribuiu com o encontro e o fórum
da juventude, Patrick se orgulha por tentar colocar os jovens no papel que é deles de direito: papel de protagonistas políticos. É na renovação constante de pessoas e ideias que Patrick acredita.
Mas, acima de tudo, Patrick Leandro Baptista é um lutador. E é a luta que o
marca. Das histórias que viveu na diretoria do Sismuc, uma das mais vivas na
memória é de 2010, na greve das guardas municipais, quando a categoria mostrou toda sua indignação com o governo.
Enquanto o então prefeito Beto
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Richa dava entrevista para uma rádio de
Curitiba anunciando sua candidatura ao
governo do estado, o grito que se ouvia
na frente do Hotel Bourbon e no eco dos
rádios que os trabalhadores ouviam era
o de “Fora, Coronel!’. Disso Patrick não
esquece.
Com a experiência de seus 32 anos,
Patrick ainda sorri quando pensa no que
aprendeu. Talvez seja o valor do diálogo,
ou a importância da mobilização. Mas o
símbolo do aprendizado no Sismuc, para
ele, é a greve dos educadores em 2007.
A primeira greve da qual fez parte no Sindicato. O final dela, pra ser exato. Quando, mesmo sem a certeza da vitória, sem
nenhuma garantia, a categoria comemorou e se abraçou, apenas por ter ido à
luta. Apenas por ter se unido.
Transitar entre a direção sindical e a
base não é novidade para ele. Em 2008,
quando já estava na diretoria do Sismuc,
Patrick deixou o cargo para trabalhar por
um ano na Central de Resgate Social.
Dessa vez, Patrick leva a certeza de que
contribuiu com a reformulação do movimento sindical em Curitiba.

