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/// CALENDARIO

Sinopse: Concerto
para pessoas
abandonadas
Esse filme é uma dica para os trabalhadores da FAS, educadores e assistentes
sociais e psicólogos que mantém contato direto com a população de rua e sabem
que vivemos em uma sociedade cuja multidão está individualizada e a solidão é
compartilhada. O solista trata da relação entre um jornalista (Robert Downey Jr), que
tem como habilidade enxergar o diferente em uma cidade, com um morador de rua,
cuja sensibilidade não pode ser vista através de sua aparência. Na tentativa de
ajudar o morador a revelar seu dom, o cronista se confronta tanto com a doença
psíquica quanto com a epidemia social que os políticos não desejam tratar. Com
trilha sonora baseada na obra do compositor Ludwig Van Beethoven, a atuação
brilhante de Jamie Foxx nos aproxima da realidade esquecidas dos bancos, praças e
ruas de Curitiba.
Ficha Técnica:
O Solista
Título Original: The Soloist
País de Origem: Inglaterra / EUA / França
Gênero: Drama
Classificação etária: 12 anos
Tempo de Duração: 117 minutos
Ano de Lançamento: 2009
Estúdio/Distrib.: Paramount Pictures
Direção: Joe Wright

Resenha:
Curitiba vira metrópole
A coletânea de contos de Dalton Trevisan reunidos no livro “Em busca de Curitiba
perdida” é a dica de leitura para este mês. Com uma pitada de crítica à sociedade,
Dalton traz um pouco da Curitiba dos anos 1970 e 1980. As histórias remetem aos
cenários próprios da cidade, acompanhado da
forma de ser dos cidadãos em meio às
verdades pouco reveladas da sociedade
curitibana e ao processo de urbanização da
capital paranaense. Confira um trecho abaixo:
“Uma das três cidades do mundo de melhor
qualidade de vida
segundo uma comissão da ONU
ora o que significa uma comissão da ONU
não me façam rir senhores
nem sejamos a esse ponto desfrutáveis
por uma comissão de vereadores da ONU”
Ficha bibliográfica:
TREVISAN, Dalton. Em busca de Curitiba
perdida. Rio de Janeiro: Record, 1992.

08/08 - Assembleia das Finanças
Horário: 19hs
Local: Sismuc
13/08 - Coletivo da Saúde
Horário: 19hs
Local: Sismuc
15/08 - Coletivo dos Educadores
Horário: 19hs
Local: Sismuc
20/08 - Coletivo SMAB/SMMA/
SMOP
Horário: 18hs
Local: Sismuc
25/08 - Seminário da Educação
Horário: 8hs
Local: Sismuc

28/08 - Reunião dos
Representantes
Horário: 08 e 14hs
Local: Sismuc
03/09 – Posse da nova diretoria
do Sismuc
Horário: 19hs
Local: Sismuc
10/09 - Coletivo da Saúde
Horário: 19hs
Local: Sismuc

/// DITADURA NUNCA MAIS

Fórum quer Comissão
da Verdade no Paraná
O Fórum Paranaense de Resgate da
Verdade, Memória e Justiça se reuniu em
julho para debater a criação da Comissão da Verdade em âmbito estadual e a
possibilidade do Fórum Nacional se reunir uma vez no Paraná. O Fórum também
traçou como objetivo fazer a discussão
sobre a ditadura em mais nove cidades
do estado até o fim do ano. Os professores e ativistas políticos debateram a necessidade de se lembrar dos combatentes contra a ditadura através de símbolos públicos (nomeação de ruas e praças),
da necessidade de se abrir todos os do-

93%

de aprovação

Confira os detalhes da
eleição do Sismuc na
página 2

cumentos referentes aos períodos e de
como as estratégias de violência utilizada durante aquele período se repetem
atualmente no Brasil.
Debate
No dia 20 de agosto está previsto
uma nova atividade. O evento “A ditadura sobrevive”, conta com a participação
do Sismuc. Os convidados para falar sobre o assunto são Tadeu Veneri, Professor Romeu, o advogado Cláudio Ribeiro
e a jornalista Silvia Calciolari. A atividade
ocorre no Sindicato dos Bancários, com
entrada franca.

Servidores de
finanças ainda sem
proposta
página 4

Sismuc propõe carta
para eleições
municipais
página 5

UPS sem condições
de trabalho

acesse www.sismuc.org.br

página 8

Entrevista: Em
defesa da comissão
da verdade páginas 9
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/// ELEIÇÕES DO SISMUC

Nova diretoria é eleita
com 93,3% de aprovação
Foto: Manoel Ramires

Mais um momento importante para o serviço público municipal de Curitiba. Neste mês, nós, trabalhadores, decidimos os
rumos da nossa entidade, da nossa luta. E é uma parcela desta
luta escolher as pessoas que irão dar continuidade à nossa organização.
Alguns de nós já conhecíamos e outros estão chegando.
Esses trabalhadores que aceitaram assumir a linha de frente
são fundamentais, mas não podemos esquecer que o sindicato
somos todos nós e que todas e todos os trabalhadores devem
estar no dia a dia do Sismuc.
Continua a caminhada, da mesma forma como sempre defendemos: por meio da organização de base, formação e comunicação. Dessa forma, ampliaremos nossas conquistas e melhoraremos cada vez mais a vida dos trabalhadores.
Para isso necessitamos nesta caminhada daqueles que reafirmaram o compromisso com seu voto, aqueles que não conseguiram votar e os outros que ainda não estão sindicalizados.
Trabalhadores e trabalhadoras na construção do que é nosso. O
futuro a nós pertence.
Decidimos os rumos da nossa entidade e logo, logo, decidiremos os rumos da nossa cidade. Também construímos Curitiba
no dia a dia e somos fundamentais nesse processo eleitoral.
Mudar e decidir está em nossas mãos.
Diretoria do Sismuc

/// NOVAS TECNOLOGIAS

/// CURTAS

/// EDITORIAL

O poder da
decisão é nosso

CONJUNTURA

Agosto de 2012

A contagem votos
Ana Paula Cozzoliencerrada na madrugano, eleita para assumir o
da deste dia 3 confirmou
cargo, aponta que a direa aprovação da chapa
toria do Sismuc já vinha
“Reconstruir pela base”
atuando de forma colepara assumir a gestão do
giada, mas agora a situaSismuc nos próximos três
ção está regulamentada.
anos. Dos 5.632 votos
Sobre as eleições, ela diz
coletados na eleição que
que “a grande maioria
contou com chapa única,
dos servidores que vota93,3% votaram favoraram demonstraram o
velmente ao grupo.
apoio ao trabalho que
A eleição também
vem sendo realizado pemarca o fim do presidenlas últimas gestões, aficialismo no Sismuc. A
nal, a chapa eleita propõe
partir da posse da nova
a continuidade do que vidiretoria, marcada inicialnha sendo realizado”.
mente para o dia 3 de seDificuldades
tembro, o sindicato pasA votação ocorreu
sa a ser gerido por um
entre os dias 31 de julho,
colegiado. Em termos
1 e 2 de agosto, com urAna
Paula
Cozzolino:
práticos, significa que
nas percorrendo todos
eleita coordenadora geral.
termina a gestão hieráros locais de trabalho e
quica, onde há escalas de poder entre os dire- em locais fixos. Alguns fatos relatados demonstores. A reforma estatutária, aprovada no 9º traram dificuldades na coleta de votos. Dentre
Congresso do Sismuc, em agosto de 2010, pre- elas, a não liberação de alguns membros da
vê o peso igual entre as “coordenações”, que chapa, empecilhos criados por alguns gestores
substituem as secretarias. Além disso, ao invés no edifício Laucas para instalação da urna e a
da presidência, passa-se a ter a figura do coor- quantidade surpreendente de licenças-prêmio
denador geral.
e férias de servidores.

Espanhóis vão às ruas
A tormenta que se instalou na economia europeia parece estar concentrada na
Espanha, neste momento. Enquanto especialistas não conseguem enxergar
uma luz no fim do túnel, o governo anuncia cortes diários que afetam os
direitos dos trabalhadores. Indignada, a população do país foi às ruas para
protestar contra as políticas de austeridade do governo conservador do primeiro
ministro Mariano Rajoy.
Após o governo anunciar o corte de 65 bilhões de euros até 2014, manifestantes tomaram 80 cidades do país no dia 19 de julho. Em Madri, a estimativa do
jornal El País é de que 100 mil pessoas tenham saído de casa para protestar –
os números apontados pelas centrais sindicais e pela polícia são totalmente
díspares: 800 mil e 25 mil, respectivamente. Em outras grandes cidades, como
Barcelona, relatos dão conta de que o número de pessoas nas ruas também foi
grande.

Paraná discute os rumos da
educação na América Latina
Semeando novos rumos
na educação e cultura da
América Latina. Esse foi
o tema do III Cepial,
ocorrido em Curitiba. O
evento debateu os
principais problemas
apresentados e vividos
atualmente pelas
sociedades latinoamericanas, partindo-se
Foto: Manoel Ramires
da própria perspectiva
da integração, tendo como pilares desse processo a educação e a cultura.
Um dos principais momentos do Cepial foi o debate sobre recursos destinados
à educação através do PNE. Na Assembleia Legislativa do Paraná, o relator do
projeto, deputado federal Ângelo Vanhoni, se manteve contrário ao valor de
10% aprovado pela Câmara Federal: “A Câmara aprovou 10%. Mas eu serei
bem claro: acho que o país não precisa de 10% para fazer as grandes transformações educacionais que o Brasil necessita. Originalmente, na minha proposta,
estava 8%, e se tivermos um bom planejamento e recursos, faremos educação
integral para as nossas crianças. E com 8% dá para fazer”, defende Vanhoni.
O Cepial discutiu nove eixos que vão de “novas mídias em comunicação” a
“Educação para o Desenvolvimento Latino-americano: suas múltiplas faces”,
passando por “Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social” e “Cultura e
Identidade na América Latina”, entre outros. O balanço do Congresso pode ser
encontrado neste endereço na internet: http://cepial.org.br/anais.
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Desenvolvimento
colaborativo representa
mudança na forma como
lidamos com a tecnologia

Ferramenta surge
como alternativa
de comunicação
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O Sindicato dos Jornalistas do Paraná está sob nova direção. Vencedora das
eleições deste ano, a chapa “Juntos somos mais fortes”, liderada pelo jornalista
Guilherme Carvalho, tomou posse no dia 18 de junho. O grupo fica à frente do
Sindijor até 2015. Carvalho, o novo presidente, trabalha como jornalista-editor
no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) e é mestre
pela UFPR e doutor em Sociologia pela Unesp. Entre os desafios da nova gestão
para os próximos anos estão a criação do conselho de jornalistas e a
obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. “Durante a campanha
nós vimos questões especificas em cada local de trabalho e esse é um dos
pontos no qual teremos que nos aprofundar. Não vai faltar vontade para lutar
pela categoria e trazer questões importantes para a Casa dos Jornalistas”,
definiu Carvalho durante a posse.

A internet já está há algum tempo na
rotina de pessoas e empresas. A quantidade
de informações que nós compartilhamos
nunca foi tão grande. Neste contexto, segurança e liberdade são dois dos fatores essenciais para que o uso da rede seja o mais
democrático possível. Por isso, alternativas
nacionais e livres para tecnologias proprietárias são sempre bem vindas. É este o caso
do Blogoosfero, uma ferramenta que alia proteção e liberdade de expressão para os usuários.
Idealizado a partir do 1° Encontro Estadual de Blogueiros Progressistas do Paraná,
em abril de 2011, o projeto nasceu como
um meio de defesa. Durante a campanha eleitoral de 2010, o atual governador do estado,
Beto Richa, conseguiu na justiça que blogs e
posts no Twitter fossem tirados do ar. “Os provedores e ferramentas não defendem o interesse do usuário. Quando acontece esse tipo
de censura, eles defendem seus próprios interesses financeiros”, critica Sérgio Luis
Bertoni, da Tie Brasil, um dos responsáveis
pelo Blogoosfero.
A partir daí, a criação de um espaço
onde blogueiros e demais usuários tivessem
uma proteção contra esse tipo de ataque virou prioridade. A equipe conta com grupos
de advogados no Paraná e em São Paulo para

lidar com esses problemas. Há aproximadamente 70 dias no ar, o Blogoosfero já possui
400 usuários cadastrados, de diversas partes do Brasil e do mundo. Isso graças às traduções feitas por colaboradores de outros lugares do planeta. Em média, o número de
acessos diários chega a 5 mil.
Além de funcionar como uma rede social
e um espaço para a criação de blogs, o
Blogoosfero representa também uma mudança de paradigma. O sistema é criado a partir
das regras do Creative Commons: a tecnologia
é aberta e os usuários são estimulados a mandarem sugestões para o desenvolvimento da
programação. “A palavra-chave aqui é a colaboração. É essa mudança de paradigma o mais
importante: passarmos de usuários para produtores da nossa tecnologia”, defende Bertoni.
O Blogoosfero carrega consigo a característica fundamental dos softwares livres: o
constante desenvolvimento e aprimoramento. Segundo Bertoni, já foram realizadas reuniões com órgãos do governo interessados na
criação de uma rede social nacional. “A junção de projetos já existentes, como o
Blogoosfero, com outras ferramentas que
outros grupos tenham acelera bastante o processo. Assim não se começa do zero, e o desenvolvimento é muito mais rápido”, comemora.

COLETIVOS
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/// NOVA GESTÃO
/// COLETIVO DE EDUCAÇÃO

/// CONSELHO DE REPRESENTANTES

O debate sobre as pautas específicas dos servidores da educação voltou à
mesa de negociação em reunião realizada no dia 10 de julho, no edifício Delta.
Representantes dos trabalhadores e gestores abordaram questões que não
haviam sido esgotadas durante o calendário de negociação, nos meses de
abril e maio.
Uma das questões que merecem destaque é o que diz respeito a falta de
condições para o cumprimento da hora-atividade dos educadores. Diretores do
Sismuc apontaram que há servidores realizando banco de horas ou que não
conseguem cumprir a hora-atividade devido às dificuldades de falta de pessoal
nos locais de trabalho.
A Prefeitura reconhece o problema e o direito dos servidores. A novidade é
que os gestores nomearam 550 educadores no fim de julho.
Sem solução
Na maioria das demais questões, conforme avaliação dos diretores do
Sismuc, a Prefeitura reconhece vários problemas que continuam sem solução,
mas não assume o compromisso de resolvê-los, efetivamente. Entre elas está
a falta de profissionais de enfermagem nas escolas para desempenhar
funções de cuidados e higiene aos alunos de inclusão. A falta de educadores
com especialização em educação especial também permanece sem uma
resposta satisfatória. Incluem-se nesta lista as mudanças no plano de cargos,
carreiras e vencimentos, de modo que os educadores possam ter isonomia em
relação aos professores, e outras adequações que deveriam ser realizadas
para outras funções.
Sobre este último item, o Sismuc enviará apontamentos em relação ao
plano existente, propondo alterações, conforme acordado com a administração municipal. Até o início de setembro, após consulta aos servidores, o
sindicato apresentará um documento definindo a posição dos trabalhadores
sobre o plano.
Outro tema abordado foi a concessão da aposentadoria especial ao
completar 25 anos de trabalho, conforme já garantido ao magistério. Este
direito, já garantido também por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF),
foi negado pela Prefeitura. Os gestores afirmam que esperam a regulamentação do direito por meio de lei federal.
Inclusão digital
Por fim, a pauta traz a necessidade de promover a inclusão digital dos
profissionais que ainda não estão capacitados para operar o computador e a
liberação de acesso à página do Sismuc na internet. Sobre este último item a
superintendente da secretaria Lia Nara Paludo afirmou que não existe orientação da administração para restrição de acesso ao site do Sismuc. Já sobre as
capacitações, a Prefeitura alega que os cursos vêm sendo realizados, porém
reconhece que existem limitações estruturais, como falta de computadores ou
lentidão no acesso à internet.

A reunião da Organização por Local de Trabalho do mês de julho abordou
os tipos de aposentadoria que ocorrem no serviço público, em especial na
Prefeitura de Curitiba. O tempo de contribuição do servidor público, o que ele
incorpora integralmente e parcialmente na aposentadoria, o pedágio e as leis
que regulamentam a previdência do servidor integraram o tema do encontro.
O advogado do Sismuc Ludimar Rafanhim esclareceu que as reformas da
previdência em 1998 e em 2003 mudaram drasticamente as regras de
paridade e integralidade na hora de se aposentar. Antes de 1998 bastava ter
30 anos de contribuição para mulher e 35 anos o homem. “Todas as aposentadorias eram com paridade e sempre calculadas com base na última remuneração verbas variáveis eram incorporadas integralmente depois determinado
tempo de contribuição”, explica o advogado. Mas a Emenda 20 de 1998
passou-se a exigir idade mínima. Além disso, verbas não inerentes aos cargos
passaram a incorporar a aposentadoria na proporção da contribuição. “O
objetivo era acabar com a paridade, que o servidor ficasse o maior tempo
possível no serviço público e que se aposentasse com o menor valor possível”,
critica Rafanhim.
Integralidade e Proporcionalidade
Na Prefeitura de Curitiba a integralidade e a proporcionalidade também
são consideradas no momento de se aposentar. Conta integralmente para os
servidores o Vencimento Base, ATS (adicional por tempo de serviço), risco de
vida, gratificação de segurança e responsabilidade técnica. No quesito
proporcionalidade ao tempo de contribuição contam adicional de insalubridade, horas extras (sem descanso semanal remunerado), função gratificada e
Cargos Comissionados, subsídio dos servidores municipais vereadores, IDQ,
PPQ (até R$ 250), gratificação dos fiscais e outras sobre as quais incida
contribuição previdenciária.

/// COLETIVO DOS EDUCADORES

Seminários abordarão plano de
carreira e jornada de trabalho
O Sismuc realiza, no próximo dia 25 de agosto, mais uma etapa dos
“Seminários da Educação”. O próximo tema é Plano de Carreira e Jornada de
Trabalho. A palestrante será a professora da rede municipal e doutoranda em
pedagogia Diana de Abreu. Quem não participou dos outros encontros ainda
pode participar. Basta fazer a inscrição no site sismuc.org.br. Os seminários
são gratuitos e dão certificados de participação.
Os primeiros eventos trataram do financiamento e do sistema da
educação. Quanto ao financiamento, foi apresentado como os recursos são
destinados e repartidos para a educação através do Fundeb. “Foi explicado
que 60% dos recursos do Fundeb são gastos com profissionais do magistério.
5% tem origem na transferência de impostos federais e 25% vem da arrecadação dos municípios”, recorda Cathia Almeida.
Já na discussão sobre o sistema da educação adotado por Curitiba, foi
avaliado positivamente, mas questionado o estímulo a competição entre os
servidores públicos: “Não posso dizer que Curitiba não vai bem no cenário
nacional. No entanto, temos que rever 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 a palestrante Maíra Beloto.

3

Posse da nova presidente reforça papel feminino na política diante da falta
de direitos no mercado de trabalho

Uma CUT com a força feminina
Foto: Manoel Ramires

Foto: Guilherme Carvalho

Hora-atividade é destaque na negociação Regras para aposentadoria
é tema da OLT

SINDICALISMO

/// BALANÇO DO CONCUT

Congresso
aprova plano
de lutas
O 11º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores (Concut), que reuniu mais de 2.300 delegados e delegadas,
além de 140 dirigentes sindicais internacionais de 40 países,
aprovou novo plano de lutas para enfrentar os impactos negativos da crise que afunda as economias dos países capitalistas
centrais.

A nova diretoria da Central Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT-PR) tomou posse em julho
com a presidência de uma mulher: Regina Perpétua
da Cruz. Ela segue tendência mundial de avanço
das mulheres na política e nos postos de comando.
Atualmente, o mundo tem 17 mulheres eleitas como
chefes de Estado, entre elas Dilma Rousseff, Cristina
Kirchner (Argentina) e Angela Merkel (Alemanha). A
nova presidenta da CUT se soma as presidentas
Marcela Alves Bomfim (Sismuc), Marlei Fernandes
(APP-Sindicato), Iraídes Baptistoni (Sismmar),
Juciane Zuanazzi (Sinsep) e a coordenadora Geral
Eloisa Helena de Souza (Sindsaude-PR), entre outras, refletindo o acesso das mulheres ao trabalho.
No entanto, sem os devidos direitos, de acordo com
a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A CUT-PR tem cinco mulheres dos 14 cargos
possíveis da executiva estadual e 17 diretoras dos
36 cargos na nova gestão. Elas (e eles) têm a missão de lutar por mais inserção e direitos das mulheres (e demais gêneros) no mercado de trabalho.
Segundo a OIT, as mulheres brasileiras trabalham
cinco horas por semana a mais do que os homens.
A pesquisa divulgada no último dia 19 leva em consideração o trabalho realizado dentro de casa e de
que a maioria das mulheres que trabalham fora de
casa também faz a chamada “segunda jornada”.
Para a Organização, “é necessário ter mais creches,
melhor transporte e horários flexiveis, além de
conscientizar os homens para dividir as tarefas”.
O papel da mulher no Sismuc sempre foi atuante. O sindicato atualmente é presidido por Marcela
Bomfim. Além dela, também presidiram o sindicato
Maria Madalena Munhoz (1988), Marilena Silva
(2003) e Irene Rodrigues (2006). “A nossa base é

formada em grande maioria de mulheres na educação e saúde, entre outras categorias. Por isso, além
da luta dos servidores, temos inúmeras lutas no campo feminista para desenvolver”, destaca Marcela
Bomfim.
Não basta ser mulher...
O fato de as mulheres assumirem postos de
liderança não significa mais fraternidade com relação à sociedade. Muito antes das atuais chefes de
Estado, a Inglaterra era comandada por Margareth
Thatcher (primeira-ministra de 1979 a 1990), conhecida por perseguir sindicatos. Atualmente, com
a crise do capitalismo, a chanceler da Alemanha
Angela Merkel tem
assumido compromisso de salvar o
Euro (moeda européia) com cortes
no funcionalismo
público, aumento
no tempo da aposentadoria e alta de
impostos. “Isso demonstra que a mudança de mundo
não depende apenas do gênero, mas
também da concepção política e visão de sociedade”,
compara Alessandra Oliveira, diretora do Sismuc e secretária de política
sindical da CUT.

O Sismuc participou do congresso com os diretores Diogo
Monteiro, Eduardo Recker Neto, Patrick Baptista, Alessandra Oliveira, Ana Paula Cozzolino, Juliano Soares e Irene Rodrigues.
Eles representaram os servidores municipais de Curitiba debatendo, também, questões relacionadas ao ramo dos trabalhadores do serviço público municipal.
No próximo dia 15, a CUT realizará uma grande Marcha
levando às ruas a Plataforma pelo fim do fator previdenciário,
contra desoneração patronal, a rotatividade e precarização, pela
ratificação da convenção 158, redução da jornada e outras bandeiras de luta heterogêneas que envolvem todo conjunto da classe trabalhadora.

Foto: CUT

MOBILIZAÇÃO

4
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Após pesquisa, gestão municipal reconhece que salários-base são baixos,
mas não propõe solução do problema neste momento
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/// DEBATE AINDA PRESENTE

ENTREVISTA

Militante perseguido em diferentes ditaduras cobra punição aos responsáveis

Foto: Manoel Ramires

A resistência
à ditadura
ainda vive

Prefeitura não apresenta proposta
para servidores da Finanças
A Prefeitura de Curitiba não tem proposta de incorporação para os servidores
da Secretaria de Finanças. A gestão municipal apresentou resultado de estudos salariais e reconheceu que o salário básico
pago aos servidores dessa secretaria é
baixo em comparação a outras capitais.
Mesmo assim alegou que não é possível
fazer a incorporação salarial dos trabalhadores. Para a Secretaria de Recursos Humanos, o empecilho está no cargo de agente administrativo, que está lotado em diversas secretariais. O Sismuc propõe que
a incorporação seja feita por atividade e
cobrou uma data para nova reunião com
análise total dos estudos. Um próximo encontro pode ocorrer depois do feriado de 7
de setembro.
“A gente vem estudando desde o começo do ano, junto com o IPMC, para tratar a questão das finanças e demais possibilidades de incorporação”, alegou Suzana
Valente, gerente de pessoal da Secretaria
de Recursos Humanos. Para ela, a grande
dificuldade de fazer a incorporação dos ser-

vidores está no cargo de agente administrativo. A secretaria tem cerca de 300
servidores, enquanto que a Prefeitura
abrange em torno de 3 mil agentes administrativos.
O Sismuc criticou a demora na apresentação dos estudos e ofereceu uma alternativa para que a incorporação seja feita nesta secretaria. “Foi gasto um milhão
para contratar uma consultoria que disse
que o caminho era a incorporação. Depois a Prefeitura fez uma pesquisa através de ofícios para constatar que o salário dos servidores é baixo”, observou o
advogado do sindicato Ludimar Rafanhim, que completou: “Uma alternativa é
buscar a incorporação inerente a atividade desempenhada e não ao cargo”.
A presidenta do Sismuc Marcela
Bomfim ainda solicitou que os demais dados da pesquisa fossem repassados ao
sindicato para serem analisados pelo
Dieese. Parte da análise feita pela Prefeitura mostra que um contador ou analista
de finanças recebe R$ 1868 de salário

/// EM BUSCA DOS DIREITOS

Sismuc e FAS começam
a definir atribuições
dos psicólogos
Seguindo o planejamento de discutir
as atribuições dos trabalhadores da assistência social, diretores do Sismuc se reuniram no dia 24 de julho com representantes da FAS. O objetivo neste momento é
encaminhar a conversa sobre a função dos
psicólogos. Neste primeiro encontro foi
definido o cronograma das reuniões, além
de serem escolhidos os documentos a serem utilizados para a avaliação.
Os principais pontos abordados giraram em torno da diferença que existe no
trabalho entre psicólogos convencionais e

profissionais que atuam na área social. A
descrição das atribuições será feita de
acordo com o atendimento ao público da
FAS e a política de assistência do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS).
Sugestões e colaborações devem ser
definidas nas regionais e trazidas para as
próximas reuniões. Serão três ao todo, nos
dias 28 de agosto, 18 de setembro e 16
de outubro, todas às 14 horas, na sede
da FAS. Serão agendadas também reuniões no Sismuc para discutir as decisões
tomadas nesses encontros.

base em Curitiba enquanto que em Porto
Alegre o mínimo é R$ 3374,60 e em Campinas o salário inicial fica em R$ 3795,22. Já
o agente administrativo tem salário de R$
939,91 em Curitiba contra R$ 1701 em
Campinas e R$ 1587 em Guarulhos.
A Secretaria de Recursos Humanos acredita ser possível fazer a incorporação em três
carreiras que atuam nas Finanças: “Talvez
para três cargos seja possível dar o encami-
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nhamento dos auditores fiscais”, avalia
Suzana Valente. São os cargos de técnico
em contabilidade, analista financeiro e contador. Uma nova reunião deve ocorrer após
7 de setembro. “A gente veio para a reunião
com a possibilidade de uma assembleia a
ser marcada e avaliada pelos trabalhadores
e queremos um prazo da prefeitura”,
posiciona Marcela Bomfim.

Nascido na Espanha em 1925, Honório Delgado Rúbio chegou ao
Brasil em 1956, no dia em que Juscelino Kubitschek foi
empossado. Aos 87 anos, ele se emociona ao relembrar desse
momento: “Vi o verde do Rio de Janeiro do navio em que eu estava
e achei esse país lindo”. No entanto, a beleza natural seria manchada pela Ditadura Militar. Honório conta que foi perseguido em
Curitiba por causa de um comentário em uma rádio. Nada que
intimidasse esse senhor que narra orgulhoso ter presenciado as
ditaduras brasileira, espanhola e chilena. Confira mais nesta entrevista exclusiva do Jornal do Sismuc:

Jornal do Sismuc: Onde o senhor
nasceu, a sua idade e quando chegou ao Brasil?
Honório Delgado Rúbio: Eu cheguei ao Brasil, vindo de Madri, no dia em que JK tomou posse, em 1º de abril de 1956. Eu
tinha 30 anos e vim para esse país por
causa de uma aventura. Algo me dizia que
eu tinha que correr o mundo. Lembro que
quando o navio começou a entrar na baía,
no Rio, eu vivi uma emoção grande diante
de tanta beleza que comecei a chorar.
JS: Quando o senhor teve contato
pela primeira vez com a ditadura?
HD: Eu tinha um programa na rádio
Marumbi, em 1961, que durou dois anos
e meio. Era um programa que tinha um
pouco de língua espanhola, receita da culinária e música espanhola. Eu estava trabalhando normalmente na rádio e na minha livraria, mas, um dia, eu critiquei quando quiseram trocar o nome da “Avenida
República Argentina” por “Avenida
Kennedy”. Foi o único momento que eu
falei de política no programa. Eu disse: “vão
tirar a roupa de um santo para colocar de
outro”. Não gostaram (os políticos da época) e aí começaram a me perseguir. Tanto
que um dia recebi uma ligação da minha

esposa dizendo que os policiais estavam
em minha livraria. Eles começaram a apreender tudo. E era apenas livro de literatura
como Tolstoi e Dostoievski. Eu disse ao delegado, mas ele respondeu que havia uma
denúncia de que eu tinha livros subversivos. Tudo por causa de um comentário.
JS: Para o senhor, a Ditadura brasileira teve patrocínio norte americano?
HD: Claro. O livro “A Ditadura Escancarada”
(Élio Gaspari) mostra que o golpe foi patrocinado pelos norte-americanos. Quando
eles entraram no Palácio Alvorada, à luz de
velas, João Goulart ainda estava no Brasil.
Foram um juiz, o presidente da Câmara
Federal e um agregado da embaixada dos
EUA que entraram no palácio. Apenas três
pessoas tomaram posse de um país inteiro. Quem sabe tomaram posse de documentos secretos do Estado? É uma grande
vergonha.
JS: Como o senhor combateu as ditaduras?
HD: Sempre baseado no pacifismo. Isso não
quer dizer que nós apoiávamos ou não
movimentos de mão armada. Não era nosso papel (PCB). Por isso a Ditadura não po-

dia nos perseguir. Eu já tinha a experiência dasse, Franco jamais ganharia a guerra. Agodo Golpe na Espanha e percebi que podia ra, o mesmo tipo de pessoas dá o golpe no
haver o golpe no Brasil quando fui à Rua XV Paraguai.
ver uma manifestação. Quando cheguei
lá, vi crianças do Colégio Santa Maria fa- JS: O Brasil está resgatando a memózendo passeata contra o Goulart porque ria da Ditadura?
ele queria que os professores tivessem HD: Olha, essa gente da direita, tanto aqui,
formação, inclusive os das escolas parti- como na Espanha ou Chile, estão comproculares. E a sociedade e o clero não gosta- metidos a não permitir isso. Na Espanha esram, pois muitos tinham formação religio- tão julgando o juiz Baltazar Garzón porque
sa, mas não tinham estudo do Estado. ele quer trazer à tona a história da ditadura.
Você vai ao Chile e vai ver
Quando vi isso, disse:
“Pronto. É a mesma coiEu disse: “vão tirar a que querem esconder
tudo. Eles não querem
sa que aconteceu na
roupa de um santo
que os crimes da ditaduEspanha de Franco”.
para colocar de
ra apareçam. Hoje, graças
outro”. Não gostaram a esse juiz, Pinochet foi
JS: Para o senhor,
e começaram a me
preso na Inglaterra.
quais são as semeperseguir.
lhanças no Golpe no
JS: O senhor acha
Brasil e na Espanha.
HD: Ambos tiveram a mesma origem. Foi que a ditadura ainda existe no penquestão religiosa e de parcela da socieda- samento e na atitude de muitas pesde. Teve setores da Igreja Católica brasilei- s o a s ?
ra, hoje cardeais, que apoiaram o golpe HD: Sim. Na Espanha, por exemplo, o Exércontra o povo. Na Espanha, tinham religio- cito virou mercenário. Ninguém defende a
sos que apoiaram a República e aqueles pátria, mas o dinheiro que recebem por seque foram ferrenhos contra o Estado. En- rem contratados. Aqui, no Brasil, os alunos
tão, o Exército, a Guarda Civil e os privilegi- dos generais da Ditadura, por exemplo, tenados de latifúndio e da sociedade foram tam demonstrar que o que houve em 1964
contra o povo espanhol. Por isso tivemos a foi uma revolução pacífica. Mentira. Foi golguerra civil, porque o povo nunca se con- pe porque essas elites não querem ver o
formou com o golpe. Se Mussolini não aju- povo no poder.
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/// SEM CONDIÇÕES
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Guardas municipais fazem turnos de oito horas sem comida, água e banheiro

Prefeitura lança UPS sem
condições de trabalho
O Governo do Paraná e a Prefeitura
de Curitiba lançaram mais uma Unidade
Paraná Seguro em julho. A UPS CIC foi inaugurada com mais de 1,3 mil agentes policiais e com grande repercussão na imprensa sobre a ocupação da Vila Verde, Sabará,
CIC e Caiuá. No entanto, em menos de
uma semana, a chegada do Estado às comunidades periféricas demonstra ter ocorrido de forma precária.
Dois revólveres 38, falta de banheiro
químico, comida e até um posto móvel para
beber água. Essa é a realidade vivida pelos guardas municipais que atuam nessa
UPS. As denúncias da falta de condições
de trabalho começaram um dia após a
ação dos governos Richa e Ducci (18). No
sábado (21), a reportagem apurou que os
módulos da GM não estavam nos bairros
CIC e Sabará. Além disso, enquanto a PM
fazia turnos de duas horas, os guardas
municipais tinham que cumprir jornada de
até oito horas. Isso os obrigava a improvisar até o banheiro em moitas à beira da
estrada: “No dia a dia a gente vai ao núcleo e faz as necessidades, toma água e
almoça, mas aqui o guarda tem que se virar”, reclama um guarda municipal que
quis preservar sua identidade.
Outro problema grave apontado é a
quebra do protocolo para realizar abordagens preventivas. No período da noite, enquanto que a PM se retira do local das
18h30 às 7h30, apenas dois gm’s fazem

a intervenção policial. O recomendado para
esse tipo de abordagem são seis agentes
acompanhados de três viaturas. “Na quarta, éramos 300. Mas agora a Guarda tem
feito a abordagem à noite com apenas uma
viatura e dois 38”, relata o guarda.
Para o diretor do Sismuc Diogo
Monteiro, a realidade vivida pelos guardas
nas UPS’s e nas rondas convencionais demonstra que a postura dos governos é criar
uma falsa sensação de segurança neste
momento: “Desde o primeiro dia já os guardas não tinham condições básicas de trabalho como água, comida e banheiro. Sem
isso, como eles podem garantir a segurança da população?”, questiona Monteiro.
A população, que ainda está se acostumando com a repentina segurança, já
teme o abandono após as eleições municipais, como conta a moradora Vilma Mara
da Silva Novaes: “A gente tem medo de ficar sozinho. No começo tinha um monte,
mas eles vão se indo. O importante é não
abandonar a gente”.
Ocupação eleitoral
No último dia 22 a Justiça Eleitoral
proibiu o uso eleitoral das UPS’s. O juiz Marcelo Wallbach Silva estabeleceu multa de
R$ 10 mil por cada comercial exibido pelo
Governo do Estado. Ele considerou que as
peças publicitárias beneficiam o candidato
à reeleição, prefeito Luciano Ducci (PSB),
apoiado pelo governador Beto Richa
(PSDB).
Foto: Manoel Ramires

/// PROFISSÃO: TAXIDERMISTA

Profissionais do Museu
de História Natural
temem terceirização
Uma das estratégias de
gestão para terceirizar serviços é o argumento da escassez de profissionais para exercer determinada função. Ou
seja, quando não há gente suficiente para fazer um determinado serviço, terceiriza-se.
Na Prefeitura de Curitiba, uma
função está em vias de deixar
de existir no quadro do serviço público municipal e, por
isso, também corre este risco.
São os taxidermistas ou, em
outras palavras, profissionais
responsáveis pelo “empalhamento” de animais.
Atualmente apenas dois
servidores estão nesta função em toda a
cidade. Eles atuam no Museu de História
Natural, no Capão da Imbuia, e são responsáveis pela preparação de “peças”
que são expostas em escolas e museus
da cidade. Por meio deste trabalho, muitas crianças tomam conhecimento da existência de certos animais, alguns, inclusive, já extintos. O problema é que ambos
os servidores estão prestes a se aposentar e, até o momento, nenhuma iniciativa
foi tomada pela administração para preencher as vagas que serão abertas.
“O principal problema é que não vai
ter gente para repor o material. Este trabalho exige um dom artístico”, preocupase Sebastião Carlos Pereira, que trabalha como taxidermista há 23 anos. Ele
conta que aprendeu a profissão na práti-

Foto: Guilherme Carvalho
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Objetivo é ajudar a categoria a escolher candidatos que assumam
compromisso com as reivindicações dos servidores

/// VOTO CONSCIENTE

Carta do Sismuc orienta
sobre eleições municipais
Em tempos de descrédito na política,
aprofundado pelos episódios de corrupção
e total descompromisso de alguns políticos com o interesse público, fica difícil saber em qual candidato votar. A diretoria do
Sismuc pretende ajudar os servidores a
identificar quais candidatos merecem o
voto da categoria. Tanto os candidatos a
prefeito como os candidatos a vereadores,
quando eleitos, tem condições de levar à
frente as reivindicações do funcionalismo
público municipal.
A carta intitulada “Vote em quem tem
compromisso com os servidores municipais”, a ser distribuída nos locais de trabalho, é uma das iniciativas do Sismuc nes-

O documento convoca os servidores a
tas eleições. O documento aponta a importância dos servidores para as eleições. Além votarem em candidatos que assumam comdo voto dos cerca de 33 mil servidores, é promissos que venham de encontro com
os interesses dos trabapreciso considerar o círlhadores.
culo de relações que esUma carta compro“Candidato que
tes trabalhadores têm
misso
disponibilizada
não assume comprocom familiares e amina página do Sismuc
misso nenhum e não
gos e no próprio atendicoloca isto no seu promento do serviço públina internet também
grama de governo, é
co. “O servidor municipode ser assinada
porque não está interespal tem um peso imporpor candidatos.
sado em apoiar as pautante nas eleições, por
tas dos servidores”, diz
ser uma categoria grande e porque tem condições de influenciar o a carta. Uma carta compromisso
voto de outras pessoas”, aponta Juliano So- disponibilizada na página do Sismuc na
internet também pode ser assinada por canares, diretor do Sismuc.

/// CONSEQUENCIAS DO PLANO

didatos.
Cuidados na eleição
Os servidores também devem ficar
atentos no que diz respeito à campanha
eleitoral. A lei federal 9.504/97 proíbe o
envolvimento de funcionários público nas
campanhas durante o horário de expediente. Já os candidatos que são gestores não
podem punir servidores por apoiarem determinado candidato ou por se negarem a
segurar bandeira ou distribuir material de
campanha dentro ou fora do horário de expediente.
Quando houver qualquer tipo de pressão de chefias neste sentido, o servidor
deve comunicar imediatamente ao Sismuc.

Sismuc quer garantia de qualidade e aumento do aporte financeiro da PMC

Pedidos de desligamento do ICS surpreendem gestores
Foto: Divulgação

Luiz Macedo: taxidermista da PMC

ca e que aperfeiçoou a técnica ao longo
dos anos. Porém, tem receio de que o trabalho deixe de ser realizado, caso não se
abra concurso público para a área.
Seu colega, Luiz Macedo, há 25 anos
como taxidermista, também demonstra
preocupação com o futuro da função que
garantiu o título de terceiro melhor museu
de história natural do Brasil ao museu
curitibano. “Dá tristeza de ver como vai
ficar tudo que a gente fez e não saber
como vai ficar”, diz.
Ciente da tendência a terceirizar serviços municipais, sobretudo na área da
cultura, o Sismuc pretende acompanhar
de perto o problema. Dentre as reivindicações emergenciais defendidas pelo sindicato, está a abertura de concurso público
para preenchimento das vagas.

Cerca de 400 servidores já foram descredenciados do Instituto Curitiba de Saúde (ICS). A
informação foi divulgada dia 24 de julho, na reunião

de aumento não está descartada. O artigo 48 permite o aumento da alíquota “sempre que a avaliação
atuarial periódica inferir que o reajuste tenha sido

do conselho fiscal do plano. Esta é a primeira parcial
que se torna pública, desde que os servidores passaram a ter a opção de se desligar, quando o novo
regulamento foi aprovado, em 18 de julho. Ainda
segundo informado pelos gestores, os números estão acima do que havia sido previsto e devem ser

insuficiente para a cobertura dos custos assistenciais
do Plano”.
Pressa no desligamento
O Ministério Público havia determinado como
prazo limite para o fim da compulsoriedade
(obrigatoriedade da adesão ao ICS) o dia 14 de agos-

superiores à estimativa de 20% de desligamentos,
apontada anteriormente.
A secretária de finanças do Sismuc Rosimeire
Aparecida Barbieri, que participou da reunião como
suplente do conselho, conta que não foram apresentados cálculos com previsão do impacto dos des-

to. Porém, sem perder tempo, o ICS permitiu que os
desligamentos iniciassem a partir do dia 18 de julho.
No sistema de teleatendimento automático já está
disponível, inclusive, uma opção para agendar desligamentos. O mesmo serviço pode ser encontrado na
página do ICS na internet.

ligamentos sobre as finanças do plano. O principal
objetivo dos diretores do sindicato é garantir que a
Prefeitura garanta os recursos necessários para
manter o serviço com qualidade.
Reajustes no valor
Para este ano não estão previstos reajustes na

De servidores a clientes
Um dos marcos da transformação do ICS em
plano de saúde é a implementação do Serviço de
Atendimento do “Cliente” (SAC). Trata-se de um requisito exigido pela Agência Nacional de Saúde para
reconhecimento de planos privados. No caso do ICS,

alíquota de 3,14% paga pelos servidores municipais,
segundo informado pelos gestores. Porém, de acordo com o novo regulamento do ICS, a possibilidade

chama atenção a mudança de nomenclatura dos
usuários, que deixam de ser percebidos como servidores, para serem vistos como consumidores.

/// CADÊ O RESPEITO?

Sismuc quer negociar dias parados na
greve, mas até agora gestores não se
mostram dispostos

A audiência de conciliação para debater a situação
de guardas punidos pela participação na greve de 2010
foi adiada novamente. A reunião, que deveria ocorrer no
último dia 12, foi cancelada pela Prefeitura um dia antes,
pela terceira vez. Segundo ofício encaminhado pela Procuradoria do município ao desembargador Abraham
Lincoln Calixto, a justificativa para adiar a audiência é de
que “evidencia-se risco ponderável de que um meio tão
legítimo (mediador) possa vir a ser influenciado diretamente pelo calor do período eleitoral”.

Foto: Divulgação

PMC cancela audiência com
guardas pela terceira vez

O objetivo da audiência solicitada pelo Sismuc é resolver problemas causados a guardas municipais que
sofreram prejuízos por conta de anotações em suas fichas funcionais. A medida tomada pela administração
afetou o crescimento horizontal e a licença-prêmio destes servidores.
Retomando
Na época, o sindicato tentou uma negociação com
os gestores, mas não obteve sucesso. Uma ação coletiva
foi movida, procurando reaver os direitos dos guardas,
mas, devido à demora no julgamento, o sindicato buscou
o recurso da conciliação, tendo a justiça como mediadora.
O documento da Procuradoria ainda adverte a justiça de que o Sismuc “sofre algum grau de influência político-partidária”, o que poderia resultar em um novo processo de greve, caso não haja acordo.
A presidente do Sismuc Marcela Bomfim questiona
a posição da administração. Segundo ela, os argumentos
utilizados são aqueles de quem não pretende negociar.
“O sindicato está buscando uma solução, mas a admi-

Secretário de Defesa Social Nazir Abdalla Chain
ainda não se pronunciou sobre o assunto.

nistração se recusa a tentar resolver o problema. Essa é a
postura da administração de sempre fugir ao diálogo e
preferir prejudicar os servidores”, afirma. Agora, o sindicato aguarda nova data de tentativa de conciliação a ser
agendada pela justiça.

/// DESRESPEITO À LEI

Ação cobra hora extra de
fisioterapeutas e terapeutas
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais da Prefeitura de Curitiba participarão de uma ação judicial
para cobrança de horas extras realizadas nos anos
de 2007 a 2010. De acordo com avaliação da assessoria jurídica do Sismuc, estes trabalhadores devem
receber valores, uma vez que o direito não vinha sendo respeitado no município. O prazo para entrega dos
documentos encerrou no dia 31 de julho.

A lei federal 8.856, de 1994, fixou a jornada dos
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em 30 horas. O texto, assinado pelo presidente Itamar Franco,
diz que “os profissionais ficarão sujeitos à prestação
máxima de 30 horas semanais de trabalho”. No entanto, a Prefeitura de Curitiba descumpriu a lei até
2011, quando, enfim, reduziu a jornada desses servidores.
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/// DINHEIRO PÚBLICO
/// PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrativo financeiro
de janeiro a abril de 2012
Resultado do Período

-123.776,47

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

385.386,16

Mensalidades Recebidas
Arrecadações

382.657,80
2.728,36

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

528.060,30

Despesas com Pessoal

108.920,12

Salários e Ordenados
Estágio
Férias
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Plano de Saúde
Exame Admissional
Imposto Sindical
Contribuição Sindical
Representação Sindical

28.092,03
1.993,80
1.198,05
14.859,81
3.888,49
5.974,80
1.871,80
7.553,89
25,00
530,00
72,00
42.860,45

Utilidades e Serviços

179.974,59

Associação de Classe ( Cut - Dieese )
Assinaturas - ADM
Energia Elétrica
Correios e Malotes
Telefone e Telegramas
Condomínio
Seguros
Serviços de Terceiros ( Assessorias )

35.448,84
326,60
1.455,10
18.103,79
14.145,77
5.095,51
632,56
104.766,42

Despesas Gerais

239.165,59

Manutenção Conservação e Limpeza
Aparelhos Celulares
Câmera Digital
Combustíveis e Lubrificantes
Copa e Cozinha
Despesas com Cartório
Despesas com Condução
Despesas com Estacionamento
Despesas com Informática
Despesas Judiciais
Despesas com Xerox
Donativos e Doações
Divulgações
Refeição Eventual
Manutenção de Veículos
Material de Escritório
URPS
Formação
Campanha de Lutas
Organização Social
Organização de Base

4.186,80
3.452,54
2.695,00
3.126,05
754,80
566,74
5.299,24
2.507,00
4.769,60
26.176,76
7.857,80
1.000,00
5.321,22
3.702,62
1.392,00
3.258,10
1.221,19
9.685,67
131.041,34
2.000,00
19.151,12

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

3.734,07

Despesas Financeiras

442,20

Tarifas/Taxas

442,20

Receitas Financeiras

4.176,27

Juros Recebidos ou Auferidos

4.176,27

IMPOSTOS E TAXAS

5.910,22

PIS
CSLL
Cofins
IRRF

232,50
1.457,53
1.456,10
2.764,09

RECUPERAÇÕES

21.073,82

Estorno
Reembolso
Devolução Empréstimo
PIS
CSLL
Cofins
IRRF

18,00
10.145,60
5.000,00
232,50
1.457,53
1.456,10
2.764,09

Saldo Disponível em 30 de Abril de 2012
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento
Conta URPS

145.381,65
5.523,75
1.541,84
52.961,82
85.354,24

Resumo de Janeiro a Abril de 2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
RECUPERAÇÕES

385.386,16
3.734,07
21.073,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

528.060,30
108.920,12
179.974,59
239.165,59

IMPOSTOS E TAXAS

5.910,22

Resultado Janeiro a Abril de 2012

-123.776,47

DENÚNCIAS

Agosto de 2012

Falta de transparência está
entre os principais problemas

/// SOB INVESTIGAÇÃO

Entidades cobram
transparência na
licitação do metrô
A consulta pública do projeto do metrô aberta pela Prefeitura de Curitiba foi encerrada no dia 18 de julho sem que a Prefeitura respondesse uma carta de entidades na qual eram solicitadas uma série de
infromações.
Grupos ligados a sindicatos da CUT –
incluindo o Sismuc – e entidades da sociedade civil criticam a forma como o processo tem se desenvolvido. O valor da obra e
dos custos para o município e usuários estão entre os elementos apontados em
uma carta enviada no dia 15 de junho à
secretária de administração de Curitiba,
Dinorah Nogara. Até o momento, a Prefeitura não respondeu este documento.
“Não existe em qualquer ponto do
edital ou do contrato de licitação, qualquer
cláusula que estabeleça qual será o
índice de reajuste a ser utilizado quando
da ocorrência da revisão tarifária”, aponta
o documento. A preocupação referencia-se
no que vem ocorrendo atualmente no sistema de transporte coletivo de ônibus de
Curitiba, que baseia os reajustes nos índices de inflação que não utilizam os valores
da cesta básica.
Segundo o site do projeto, a obra de
mais de R$ 2,3 bilhões será executada, em
sua maioria, via financiamento. R$ 1 bilhão virá do Governo Federal, R$ 300 milhões do Governo do Estado e o restante
contará com recursos municipais e da iniciativa privada. Até o momento, apenas uma

audiência pública foi realizada sobre o assunto, no dia 14 de maio, no Memorial de
Curitiba. A Prefeitura também argumenta
que foi aberta consulta pública para que a
população pudesse questionar o projeto.
Fabiano Camargo da Silva, técnico do
Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese),
questiona ainda a falta de transparência e
o pouco tempo de debate sobre a proposta
de metrô. Segundo ele, “é preciso garantir
que todos possam opinar, tendo em vista
que toda a população de Curitiba e região
metropolitana vai pagar por uma obra que
beneficiará inicialmente apenas os moradores que vivem no entorno da única linha
a ser construída”. O projeto prevê a ligação
da CIC ao centro. “Tem vários pontos que
deveriam ser mais debatidos”, completa.
Licitação e eleição
Outro problema apontado por ele é o
fato de que a licitação ocorre próximo ao
período eleitoral. “O prefeito atual está contraindo uma dívida que será repassada para
a próxima gestão, sem saber se irá vencer
as eleições”, diz. A lei 9.504/97 não impede que sejam realizadas licitações em período eleitoral, mas proíbe “contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele (últimos dois
quadrimestres do seu mandato), ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”.
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Tribunal de Contas do Estado
apurou que governador
deixou de investir 30% em
saúde, mesmo sendo
obrigado por lei

Conselho de Saúde
cobra investimentos
de Beto Richa
O Conselho Estadual de Saúde aprovou o pedido de convocação de membro
do Tribunal de Contas do Estado em agosto para explicar a advertência ao governador Beto Richa sobre a falta de investimentos na saúde. O pedido foi requisitado pela Federação dos Sindicatos dos
Servidores Públicos Municipais Cutistas
do Paraná (Fesmmuc). Segundo o TCE, o
governador investiu apenas 8,3% em
saúde pública, enquanto que a lei determina 12% das receitas dos impostos. Isso
representa cerca de 30% a menos em

investimentos na saúde dos paranaenses.
Segundo Irene Rodrigues, dirigente
do Sismuc e da Fesmmuc, o governo do
estado chegou a incluir fardamento da PM
como despesa da saúde. “Nós já não tínhamos aprovado as contas do governador por causa desses disparates. Agora
queremos que o TCE aponte onde foi investido esses 8%, como recursos para as
OS’s, cuja função é suplementar o atendimento do SUS, e saber o que tem sido
precarizado”, defende Irene.

/// SAÚDE DO TRABALHADOR
Foto: Divulgação
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Servidores intoxicados com arsênico
Uma servidora da Prefeitura Municipal, com 20 anos de carreira, descobriu,
em 2003, que estava com câncer. Agora,
ela está realizando exames por suspeita
de um novo câncer, desta vez de pele. Um
laudo médico recente apontou a presença
de arsênico em seu sangue, com uma dose
45% superior ao tolerável.
O mesmo exame identificou o problema em outros dois servidores. A relação
entre os três é o local de trabalho. Eles trabalham no prédio da administração do Museu de História Natural, no Capão da

Imbuia, em uma casa onde estão guardadas peças antigas de animais conservados
em que um dos componentes utilizados
para a taxidermia (técnica para empalhar
animais) era o arsênico.
Para Eduardo Recker Neto, diretor do
sindicato, a Prefeitura deve ser responsabilizada pelos problemas de saúde dos servidores, caso seja comprovada a relação com
o local de trabalho. Para ele, houve irresponsabilidade quando foram alocados servidores em um prédio onde estão produtos
químicos sem uma análise prévia.

