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/// EDITORIAL

Que administrador
queremos...
Quem governa nossa cidade ao longo desses vinte anos
é um mesmo grupo político. Mudam-se as caras, mas a
lógica de governo é mesma. Avaliando esses anos todos,
podemos observar que as coisas vão indo de mal a pior.
Desde transporte coletivo, ruas esburacadas, na educação,
saúde, assistência social, entre outros. Essas políticas
estão esquecidas e nós servidores podemos comprovar isto,
pois sofremos todas as mazelas na hora de atender a população. Temos números reduzidos de equipes nas unidades de saúde, cmeis e escolas, falta de remédios, salários
de fome, programa de metas, a precarização do ICS. Sem
falar da ausência do direito à alimentação, número de cargos comissionados com salário exorbitantes, falta de condições de trabalho, retaliações de chefias, assédio moral e
falta de diálogo com os trabalhadores.
Por estes motivos temos que avaliar muito bem nosso
voto nessas eleições municipais. Processo fundamental para
nossa cidade. Nós construímos a cidade e devemos e queremos ser lembrados por todos os candidatos. Não esquecer também da escolha dos vereadores que devem fiscalizar a Prefeitura e não ser uma extensão da mesma. Temos
que estar atentos a isto neste momento e lembrando que
não somos um único voto, que esta questão também passa por nossas famílias e que nós podemos escolher e devemos escolher com muita responsabilidade não esquecer
de avaliar a realidade que vivemos ou que nos foi posta.
Nossa organização deve ser permanente para cobramos
as promessas e fazer valer nossos direitos e a melhora do
serviço público municipal de Curitiba. Lembremos a todos
os candidatos e aqueles que forem eleitos, que eles passam, mas nós continuamos...

Alessandra Oliveira,
secretária de imprensa e comunicação do Sismuc
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/// DEBATE POLÍTICO

Cartilha expõe pautas dos
trabalhadores para serem cobradas
dos candidatos nas eleições deste ano

CUT lança plataforma
para eleições 2012
Por Guilherme Carvalho
A Central Única dos Trabalhadores do
Paraná (CUT-PR) lançou, no último dia 29, a
“Plataforma para as eleições 2012”. A atividade que reuniu dirigentes sindicais e candidatos na Casa dos Jornalistas, apresentou a
publicação que servirá de base para a defesa
do serviço público de qualidade em todo o estado.
Faz parte do material a divulgação de medidas para adequação da estrutura pública à
gestão e o orçamento público para a promoção do desenvolvimento sustentável com democracia e o fortalecimento do papel do servidor público no processo de desenvolvimento.
A valorização do servidor público aparece
como um dos eixos da cartilha que pode ser
adquirida no Sismuc.
A presidente da CUT-PR Regina Cruz destacou a importância da iniciativa. Segundo ela,
o objetivo é possibilitar aos trabalhadores exigirem o compromisso dos candidatos com um
programa comum que atenda aos interesses
classistas.
Dentre os presentes ao lançamento estavam os candidatos à prefeitura de Curitiba
Alzimara Bacellar (PPL), Avanílson Araújo
(PSTU), Sueli Fernandes (Psol) e Mirian Gonçalves (PT). Cada um teve a oportunidade de
expor suas posições e de assinar a “Platafor-

ma”. Os demais candidatos também foram convidados, mas não compareceram.
Carta do Sismuc
Paralelamente, o Sismuc também pretende ajudar os servidores
a identificar quais candidatos merecem o
voto da categoria. 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
nestas eleições. O documento convoca os
servidores a votarem
em candidatos que assumam compromissos
que venham de encontro com os interesses
dos trabalhadores.
“Candidato que não assume compromisso
nenhum e não coloca isto no seu programa de
governo, é porque não está interessado em apoiar
as pautas dos servidores”, diz a carta. Uma carta
compromisso disponibilizada na página do Sismuc
também pode ser assinada por candidatos.

Foto: Gibran Mendes/CUT-PR

Entidades cobram compromisso de candidatos.
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/// PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO

TCE diz que limite de
gastos não abrange piso da
educação e governo é
obrigado a votar lei

Professores lembram
30 de agosto com
passeata em Curitiba
Foto: Manoel Ramires

Setembro de 2012

Por Manoel Ramires
Os professores da rede estadual do Paraná realizaram ato no
último dia 30 de agosto, em recordação a ação do ex-governador Álvaro Dias (PSDB), que agrediu a categoria com bombas e cavalos. A
mobilização ocorre também para que o governador Beto Richa, enfim,
coloque em prática o piso nacional do magistério, além de atender a
pauta dos professores. A categoria decidiu pelo estado de greve até o
dia 18, data limite para que o governo apresente uma proposta aos
trabalhadores. A marcha foi organizada pela APP-Sindicato e pela CUT.
O governo do estado vinha enrolando a negociação alegando
limite de gastos com o funcionalismo público. Só que o Tribunal de
Contas do Estado (TCE) afirmou que as despesas com o funcionalismo não impedem o cumprimento da lei do piso. Isso levou os deputados votaram a lei e ao governador a sancioná-la. A pressa de Richa
não desmobilizou cerca de 12 mil pessoas presentes na Marcha. A
presidente da APP-Sindicato Marlei Fernandes destacou que muitos
itens da pauta dos trabalhadores ainda não foram atendidos. “A categoria está indignada. O governo prometeu vários itens e vem adiando as negociações. A assembleia vai tirar calendário de mobilização
e estado de greve”, destaca Marlei.
Precedente
Para o Sismuc, a decisão do TCE de que a responsabilidade
fiscal não impede o pagamento do piso é esclarecedora. “A decisão
do Tribunal é muito importante, pois mostra que a valorização da
educação depende mais de vontade dos políticos do que falta de
dinheiro em caixa. Compromisso e vontade que falta ao prefeito
Luciano Ducci, que não paga o piso aos educadores, nem respeita a
hora permanência”, afirma a diretora do Sismuc Cáthia Almeida.

MOBILIZAÇÃO

4

/// EM DEBATE

Setembro de 2012

O seminário “O Papel da Guarda Municipal e a regulamentação da carreira”
ocorre no dia 15 de setembro

Guardas de todo o Paraná
discutem carreira em Curitiba
Por Manoel Ramires
Curitiba será palco de seminário que busca unificar o papel das
guardas municipais de todo Brasil. Organizado pela Federação dos
Sindicatos dos Servidores Municipais Cutistas do Paraná (Fessmuc),
o seminário “O Papel da Guarda Municipal e a regulamentação da
carreira” ocorre no dia 15 de setembro, sábado, na APP-Sindicato,e
tem inscrições gratuitas pelo e-mail municipaisparanacut@
hotmail.com ou pelo telefone (44) 32691782.
Um dos objetivos do seminário é discutir um modelo nacional
para todas as guardas. Atualmente, no Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados
analisa a regulamentação do porte de arma através do estatuto. O
Estatuto tramita há nove anos na Casa.
Para o guarda municipal Edilson Melo, este é um momento
importante para fortalecer a pauta e a identidade dos trabalhadores.
“Queremos cada vez mais unificar nossa categoria com a definição
nacional do nosso descritivo de função. Definir o que pode ser feito e
o que não pode, padrão de uniforme, que as guardas são formas
paramilitares e direito à prisão especial”, contextualiza. A Polícia
Militar, por exemplo, já possui uma regra geral votada em lei no
Congresso e, em seguida, regulamentada em estatuto por cada estado.

/// PELA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO

Servidores da Secretaria de Finanças terão seminários
Foto: Bruno Zermiani

Segmento definiu deliberações em assembleia.

Por Bruno Zermiani, sup. Guilherme Carvalho
Os servidores lotados na Secretaria
de Finanças se reuniram no último dia
29 para uma assembleia no Clube dos
Sargentos e Subtenentes. O objetivo foi
debater e aprovar estratégias de
mobilização em defesa da incorporação
da remuneração variável. Ao fim da reunião, dois encaminhamentos foram tomados.
Até o fim do ano, seminários serão
realizados para debater as finanças do
município. “Nós temos que ser inteligentes e propor soluções na mesa de negociação. A construção disso será feita nestes seminários”, explica Irene Rodrigues,
secretária de assuntos jurídicos do
Sismuc. A data do primeiro encontro, que
terá como tema o orçamento municipal,
já está definida: dia 24 de outubro.

Os servidores também se preocuparam com a apresentação das reivindicações para os candidatos à Prefeitura nas eleições deste ano, evitando
que futuras negociações tenham que
começar do zero. Eduardo Recker, outro diretor do Sismuc presente na
assembleia, esclareceu que as propostas de todas as categorias serão apresentadas na carta compromisso a ser
produzida pelo Sismuc. “Seria inviável
apresentar separadamente, por isso
nós juntaremos todas as propostas
em um mesmo documento”, esclarece.
Além destes atos, os servidores
acompanharão mobilizados a votação
da Lei Orçamentária Anual (LOA) de
Curitiba, para 2013.

Setembro de 2012
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PGM continua punindo guardas por exercerem
atividades designadas pela própria Prefeitura

/// SEM CONDIÇÕES

Guardas protestam contra perseguição
Por Manoel Ramires
Os guardas municipais estão indignados com a postura incoerente da
Prefeitura de Curitiba. De um lado, para a população, a gestão municipal faz
propagandas do fato de as Unidades Paraná Seguro (UPS) contarem com o
apoio da Guarda. Do outro, a Procuradoria Municipal do Município vem punindo os guardas que previnem crimes ou agem de forma integrada com a Polícia
Militar e Civil. Por isso, hoje, 04, eles realizaram protesto em frente à PGM.
Duas faixas foram levadas ao protesto: “Chega de punições” e “Procuradoria quer que GMs fechem os olhos para Segurança Pública”. O segmento
reivindica a criação de uma corregedoria para deixar de ser refém das decisões da PGM. “Atualmente, pessoas despreparadas tem feito os procedimentos internos. Qualquer atendimento feito pelos guardas no combate a
criminalidade tem sido punido”, destaca Diogo Monteiro, diretor do Sismuc.
Em um caso, os guardas atenderam uma ocorrência de trânsito cujo motorista
estava embriagado. Detido, o motorista foi encaminhado à PM. Posteriormente, esse mesmo motorista foi à Prefeitura denunciar os guardas, mesmo correndo contra ele investigação por dirigir alcoolizado.
Depois do protesto, os guardas municipais querem agendar uma reunião
em breve com a Prefeitura. Antes, já nesta quarta-feira, às 19 horas, os guardas se reúnem no sindicato para listar as punições consideradas injustas.
De volta
Os casos de punição a guardas municipais não é novidade na Prefeitura.
Os guardas Antonio Carlos Leão Sávio e José Aparecido da Silva, o "supervisor
Aparecido", foram afastados do serviço operacional, nos dias 24 de fevereiro
e 4 de março, respectivamente. A mudança para o serviço administrativo
implicou em uma perda salarial próxima de R$ 1 mil, devido ao corte do
auxílio pecúnia, horas extras, DSR’s e adicional noturno.
Nenhum dos dois foi indiciado ou tiveram sua culpa comprovada pelos
órgãos competentes. Os procedimentos de transferência foram realizados
sem o consentimento dos guardas. Agora, o caso deles está sendo acompanhado pelos advogados do Sismuc. Se comprovada a irregularidade, a prefeitura pode responder por prática antissindical e por danos morais.
Foto: Manoel Ramires

Guardas cobram negociação do superintendente Osni Stival.

/// VALORIZAÇÃO JÁ!

Seminário ajuda a
esclarecer dúvidas
dos educadores
Por Bruno Zermiani, sup. Guilherme Carvalho
O Sismuc promoveu no último dia 25 o terceiro seminário da educação. O encontro debateu, entre outros temas, a jornada de trabalho dos
educadores. Segundo Cathia Almeida, diretora do sindicato, a palestra
ministrada por Diana Cristina de Abreu, ex-presidente do Sismmac, esclareceu muitas dúvidas. “Quem estava presente participou bastante da conversa, o que ajudou muito no desenvolvimento do debate”, conta.
Os cerca de 20 educadores presentes debateram sobre o piso nacional, o conselho nacional de educação e o orçamento público, temas
fundamentais para a valorização dos profissionais. “O educador não tem
reconhecimento como profissão. É visando isso que os seminários estão
sendo desenvolvidos”, explica Cáthia.
O próximo encontro, um dos três restantes até o fim do ano, está
marcado para o dia 29 de setembro. O assunto abordado será a aposentadoria especial. As inscrições ainda podem ser feitas através do site do
Sismuc.
A série de seminários da educação que o Sismuc promove segue
dezembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página do
Sismuc na internet ( www.sismuc.org.br).
O objetivo é preparar o segmento para uma série de atividades que
visam avançar nas reivindicações dos trabalhadores da educação. Uma
das questões que se destacam é a garantia de isonomia da carreira de
educador com a de professor.
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/// SITUAÇÃO COMPLICADA

DIREITO
Medicamento que falta na
rede conveniada é encontrado
facilmente em
outras farmácias

Falta de remédio a
servidores compromete
lei municipal

Por Guilherme Carvalho
Todo servidor da Prefeitura de Curitiba com
doença grave têm direito a remédio gratuito. Este
é um princípio garantido pela lei municipal 8.786/
95, a partir da qual são distribuídos medicamentos que podem ser retirados em redes de farmácias credenciadas. O problema é quando remédios
que não poderiam faltar para pacientes não estão
disponíveis para a distribuição. O remédio Selozok,
por exemplo, necessário para o tratamento de
doença do coração, é um dos que não figuraram
no estoque.
A causa, segundo alegado por representantes da Farmácia das Nações, credenciada pela
Prefeitura, estaria na redução da produção do remédio, fabricado pelo laboratório Astrazeneca,
com sede na Suécia. A informação foi ratificada
pela assessoria de imprensa do laboratório no Brasil. No entanto, o Selozok pode ser encontrado facilmente em qualquer outra farmácia da cidade.

A servidora municipal Ana Maria Leite, 48
anos, vítima de um AVC, consome uma caixa do
remédio por mês. Segundo ela, ao procurar o
medicamento na unidade do Novo Mundo, da
Farmácia das Nações, foi informada de que não
havia o medicamento em estoque. Orientada a
comprar o remédio e trocar a nota fiscal pelo
dinheiro, posteriormente, ela achou o medicamento em várias outras farmácias.
Uma filial de outra rede de farmácias no
centro da cidade, por exemplo, conta com mais
de 10 caixas do mesmo remédio ao custo de R$
39,90. Segundo a farmacêutica-bioquímica do
ICS Ana Karina Saad, a falta de medicamentos é
comum na rede credenciada. Ela acredita, porém, que o problema foi a baixa produção do
remédio. Segundo informado pela assessoria da
Astrazeneca, a situação deve ser normalizada
em setembro.
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/// PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrativo financeiro
de maio de 2012
Resultado do Período

-6.984,82

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

140.678,31

Mensalidades Recebidas
Arrecadações

140.646,31
32,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

149.574,75

Despesas com Pessoal

35.979,44

Salários e Ordenados
Estágio
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Plano de Saúde
Imposto Sindical
Representação Sindical

11.848,02
1.413,20
4.557,81
1.093,44
1.905,30
828,80
2.013,80
72,00
12.247,07

Utilidades e Serviços

59.340,56

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

16.519,28
372,94
12.812,72
4.038,85
1.173,07
691,71
23.731,99

Despesas Gerais

54.254,75

Manutenção Conservação e Limpeza
Combustíveis e Lubrificantes
Copa e Cozinha
Despesas com Condução
Despesas com Estacionamento
Despesas com Informática
Despesas Judiciais
Despesas com Xerox
Donativos e Doações
Divulgações
Refeição Eventual
Lanches e Refeições
Manutenção de Veículos
Material de Escritório
URPS
Formação
Eventos
Campanha de Lutas
Processo Eleitoral
Organização Social
Organização de Base

716,88
831,45
144,00
2.095,20
485,00
4.090,00
6.819,02
525,00
150,00
2.570,00
25,00
877,13
902,60
893,21
5.628,91
4.471,44
7.331,22
13.019,85
181,22
274,00
2.223,62

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

753,42

Despesas Financeiras

144,00

Tarifas/Taxas

144,00

Receitas Financeiras

897,42

Juros Recebidos ou Auferidos

897,42

IMPOSTOS E TAXAS

1.594,77

PIS
Cofins
CSLL
IRRF

136,68
728,77
242,92
486,40

RECUPERAÇÕES

2.752,97

Reembolso
PIS
Cofins
CSLL
IRRF

1.158,20
136,68
728,77
242,92
486,40

Saldo Disponível em 31 de Maio de 2012
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento
Conta URPS

136.802,06
5.672,04
481,07
52.074,09
78.574,86

Resumo de Maio de 2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

140.678,31

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

753,42

RECUPERAÇÕES

2.752,97

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

149.574,75
35.979,44
59.340,56
54.254,75

IMPOSTOS E TAXAS

1.594,77

Resultado Maio de 2012

-6.984,82
Curitiba - PR, 28 de Agosto de 2012
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/// CAMPANHA IRREGULAR

DENÚNCIAS
Sismuc alerta
sobre as
irregularidades
nas eleições

/// MORDAÇA

Ficha em cmei pede
dados pessoais em
favor de candidato

Atitude de candidato a
prefeito de Curitiba contra
blogueiro coloca entidades
em alerta

Blogueiros se
mobilizam
contra censura

Por Guilherme Carvalho
ficha. Já a chefe substituta do núcleo Ângela Juiaz também negou
que tenha partido qualquer orientação para distribuição de material
em horário de expediente. “A orientação que passamos é para que
não se distribua nenhum material
de campanha na unidade. Não
pode ter manifestação e, se tiver,
deve ser retirada”, afirma.
O que diz a lei
O artigo 40 da lei eleitoral
9.504/97 proíbe qualquer tipo de
propaganda política em órgão público, empresa pública ou sociedade de economia mista. O ato constitui crime punível com detenção de
seis meses a um ano e multa.
Como denunciar
Repetindo o que já vem sendo
realizado em outras eleições, o
Sismuc está atento para receber
denúncias dos servidores municipais. Documentos, gravações, fotos,
são algumas das provas úteis para
encaminhar a denúncia de propaganda irregular aos órgãos competentes.

Foto: Arquivo pessoal

Tarso Violin, blogueiro censurado por Luciano Ducci.

Bruno Zermiani, sup. Guilherme Carvalho
Foto: Guilherme Carvalho

A distribuição de material de
campanha em local público ou qualquer tipo de manifestação de candidaturas em prédios da administração pública é proibido. No entanto,
alguns materiais de campanha podem ser flagrados em locais de trabalho da Prefeitura. É o caso do
Cmei Elias José, no Boqueirão, onde
diretores do Sismuc flagraram uma
ficha de cadastro em favor de um
candidato a prefeito.
De acordo com os servidores,
foi pedido para que fornecessem
dados pessoais como nome, telefone, celular, e-mail para que recebessem material de campanha. “É lamentável acontecer este tipo de
coisa. Não se pode misturar politicagem com o serviço público, que
se use desse tipo de artimanha para
tentar ganhar votos”, denuncia
Cáthia de Almeida, diretora do
Sismuc.
Em contato por telefone, a diretora do Cmei negou que tenha distribuído o material ou solicitado para
que os servidores preenchessem a
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O atual prefeito de Curitiba Luciano
Ducci entrou na justiça e conseguiu tirar do ar o Blog do Tarso. O motivo alegado foi a divulgação de enquetes que
colocavam Ducci como o pior prefeito
da cidade nos últimos tempos. Tarso
Cabral Violin, advogado responsável
pelo blog - e pessoa física -, foi multado
em mais de R$100 mil pelo Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-PR). O blogueiro
entrou com um recurso, negado pelo tribunal regional. A decisão agora vai para
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Revoltados com essa forma jurídica de censura, blogueiros de Curitiba se
reuniram hoje (03) no Sindijor para de-

cidir quais atitudes serão tomadas em relação ao ocorrido. A vereadora Professora
Josete (PT/PR), presente na reunião, confirmou que fará uma nota de apoio e solidariedade ao blogueiro censurado. “Esse
tipo de atitude não é surpreendente vinda
de onde veio. A política do grupo que está
na prefeitura é essa: ou se pensa igual ou
é visto como inimigo. Nós precisamos superar essa lógica”, define.
No encontro foi definida a realização
de uma campanha contra a atitude do prefeito e a favor da liberdade de expressão.
O primeiro ato, fora a mobilização na
internet, será no Grito dos Excluídos, marcado para o dia 7 de setembro.

8

/// CONTRATO SOB SUSPEITA

DENÚNCIAS

Setembro de 2012

Custo e qualidade do sistema, sigilo do paciente e acesso ao atendimento
podem estar comprometidos em Curitiba

Ministério Público investiga
contrato do E-Saúde
Por Manoel Ramires
O Instituto Curitiba de Informática (ICI)
é uma Organização Social cujos contratos
com a Prefeitura de Curitiba são feitos sem
licitação pública. A Prefeitura de Curitiba
tem diversos contratos firmados com essa
Organização Social (OS) em valores que somam R$ 585.722.400,00. Um desses
contratos é para a implementação, suporte e aprimoramento do E-Saúde, um
software utilizado nas Unidades de Saúdes e Cmum’s. No entanto, o valor do contrato, o sigilo das informações do paciente
e a qualidade do programa são alvo de interesse do Ministério Público Estadual. O
MP quer saber se os problemas apontados pela imprensa, pelo Sismuc e por parte dos membros do Conselho Municipal
de Saúde foram solucionados ou não.
Antes do E-saúde, Curitiba utilizava
outro programa em parceria com o ICI.
Neste contrato, a OS terceirizava o serviço
para a Minauro. No entanto, com o “Contrato 10-FMS, celebrado em 22/02/
2011”, a gestão Luciano Ducci refez o acordo. Mais uma vez esse contrato teria sido
terceirizado para a Minauro. Segundo documentação obtida pela reportagem, houve a substituição de um programa já existente por outro que ainda ia ser desenvolvido ao custo de R$ 1,4 mi mensais
ano. Isso totaliza cerca de R$ 16 milhões,
sem que o sistema estivesse funcionando completamente, conforme prega o
contrato (com esse dinheiro daria para
construir 12 unidades de saúde no porte
da US Barreirinha). Ou seja, a Prefeitura
passou a pagar por um produto ainda em
desenvolvimento.
Aditivo
Não satisfeitos com os valores, já no
segundo ano (2012), a Prefeitura e o ICI
firmaram um aditivo ao contrato, resultando em acréscimo de R$ 180 mil por mês.
Além disso, até 2015, com os sucessivos
reajustes ao contrato inicial, o valor pago
com dispensa de licitação terá acréscimo
de R$ 1.858.850 aos R$ 94,5 milhões
iniciais. O questionamento dessa
dinheirama toda foi levado ao conhecimen-
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to do Ministério Público Estadual. Em
virtude disso, a promotora Fernanda
Nagl Garcez solicitou informações sobre os contratos entre Prefeitura e ICI.
Ela pergunta se “se tem notícia a respeito da solução das inadequações e
problemáticas do Sistema Eletrônico
E-Saúde, noticiadas em abril deste
ano”. Em 24 de agosto um integrante
do Conselho Municipal de Saúde, informou à promotora que “os problemas inicialmente apontados persistem e não há conhecimento de que medidas tenham sido adotadas”. O Sismuc já
havia denunciado o descaso com a saúde
pública nas reportagens “Ducci esconde
custo do prontuário eletrônico”, “Prontuário eletrônico piorou atendimento à população” e “Vereadores aprovam pedido de
informações sobre prontuário eletrônico”.
Sigilo do paciente sob ameaça
Um dos problemas mais graves apresentados pelo sistema é a quebra de sigilo
entre médico e paciente. No software anterior a privacidade do paciente não era violada. Mas, segundo relatos de servidores
públicos, com o E-Saúde qualquer pessoa
com

Restrição de
atendimento
a moradores
da RMC
acesso ao prontuário eletrônico pode gerar solicitação de exames, de consultas e medicamentos
utilizando o número do CRM ou CRO de outro
profissional, sem que o mesmo saiba (uma denúncia semelhante foi apresentada pelo Fantástico no último dia 2 de setembro, em que dados
eram alterados para desviar recursos do SUS em
diversas cidades do Brasil). Para comprovar a fragilidade do sistema, uma médica e uma auxiliar
de enfermagem (identidades preservadas) simularam a solicitação de exames usando um número de CRM. No entanto, após constatar o problema, a gestão Luciano Ducci preferiu abrir processo administrativo disciplinar contra as duas
servidoras ao invés de cobrar solução por parte do ICI ou de sua sub-contratada, a Minauro.
Apuração
O Ministério Público Estadual mantém
posse do contrato obtido com exclusividade pela reportagem e da justificativa apresentada pelo integrante do Conselho Municipal de Saúde. Cabe ao órgão investigar
a licitude dos contratos, a qualidade do
atendimento prestado à população depois
e as etapas da implementação do E-Saúde.
Caso exemplar
Contratos entre governo e OS já resultaram em investigação nacional. O julgamento no Supremo Tribunal Federal,
no suposto mensalão, em que a empresa de Marcos Valério terceirizava seus
contratos com a Câmara Federal envolvia este tipo de prática com desvio de
dinheiro. Neste caso, João Paulo Cunha, presidente da Câmara, e o próprio Marcos Valério foram condenados.

Outro ponto de possível
investigação do MP é a falta
de cruzamento de dados do ESaúde com o Cartão SUS. O
problema foi apontado em junho de 2012, em Florianópolis, durante Oficina do
DataSUS, que contou com a
participação da Secretaria de
Saúde. A apresentação de
Beatriz Battistella Nadas, do
Centro de Assistência à Saúde de Curitiba, reconheceu
que o Prontuário Eletrônico
tem entre seus “pontos fracos” os “múltiplos cadastradores” e falta de “integração
entre sistemas”. A consequência disso, segundo especialistas, é que um morador da
Região Metropolitana não
pode utilizar serviços de
Curitiba, pois ele, depois da
identificação, é discriminado
por não ser morador da cidade. Ou ainda se um turista passar mal, ele não pode ter
acessado seu histórico médico armazenado no Cartão Nacional. Neste caso, o paciente
tem que fazer um registro provisório, quebrando o objetivo
do cartão, que é a universalização dos atendimentos com o cruzamento de dados.
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Nunca Curitiba esteve tão presente no cinema nacional. O filme
“Curitiba zero grau”, que estreou no dia 17 de agosto nas principais redes de cinema da cidade, destaca as diferenças sociais
que marcam a capital paranaense. Exibido em festivais internacionais, a produção tem chamado a atenção da crítica. Para falar
um pouco do longa-metragem, o jornal do Sismuc conversou com o
diretor Eloi Pires Ferreira. Curitibano e jornalista, Ferreira aprendeu
a fazer cinema na prática. Pertencente a uma geração acostumada a assistir filmes em salas de cinema nos anos 1980, ele atuou
em várias produções e, como diretor, atuou em três curtametragens e no filme “O sal da terra” (2008).

A frieza de
Curitiba nas telas
do cinema
Por Guilherme Carvalho

Jornal do Sismuc: Como é fazer ci- paranaense e é em vários campos. Um que
nema em Curitiba hoje, se compa- é fundamental pra você poder conseguir
rado com a realidade de outras ca- coisas é no campo político. A gente tem
muitas expressões em várias áreas da atipitais?
Eloi Pires Ferreira: São Paulo e Rio de Ja- vidade humana e tem um potencial muito
neiro aparecem mais, mas a única coisa grande, mas eu acho que tem essa timidez
que a gente não tem são os laboratórios política. Não temos políticos expressivos
de cinema. De resto, a gente está muito que consigam trazer coisas de interesse do
bem equipado, tanto de equipamento, estado. Mas acho que tem uma coisa intercomo de pessoal, técnico, pessoal artísti- na em ebulição. Falta a gente se lançar mais
co. Mas Curitiba é uma cidade um pouco pra fora, porque valores a gente tem.
tímida ainda, isso em todas as áreas. No
teatro, na literatura, a gente já tem uma JS: E recursos para fazer filme? Exisrelevância, tem expressão, no cinema te essa dificuldade ainda?
também. Fazer cinema em Curitiba, como EPF: Quando eu falo do interesse do poder
em qualquer lugar do mundo tem o mes- público de investir é porque tardiamente permo nível de dificuldade. Sempre é uma cebeu-se que o cinema é uma atividade altamente estratégica, renbriga contra uma infinitável, em todos os sentidade de obstáculos.
Não é um
dos. Os norte-americanos
Agora tem alguns paídocumentário
se impuseram para o resses que pra fazer frenobviamente, mas
to do mundo através da
te ao cinema estrangeiele (o filme) tem
indústria do entreteniro eles tomaram alguelementos
de
mento, do cinema, funmas atitudes. É o caso
damentalmente. E nós
da França que tem um
realidade.
“comemos muita bola”
sistema legal, em que
eles conseguiram fazer com que a ocupa- nesse sentido. Lá, todo mundo sabia, não
ção de tela do cinema francês supere o só os empresários os capitalistas, mas o
governo viu que era importante, tanto que
cinema norte-americano.
eles defendiam o cinema deles a ferro-eJS: O que falta pra gente conseguir fogo, defendiam militarmente. A participação do poder público é fundamental, porultrapassar essa timidez?
EPF: Isso não é só curitibano, mas é que um país sem cinema é uma país sem

espelho. O cinema é interessante porque do uma cara de Curitiba que a publicidade
abarca todas as outras manifestações. oficial varre para debaixo do tapete. Eu cosVocê dá emprego pra músico, escritor, pra tumo dizer que esse filme é um mergulho
na cidade. Ele começa
ator, pra vários artistas
de cima, superficialde várias áreas. Além
A
temática
do
filme
mente ela é bonita,
disso, movimenta a
tem um conteúdo
muito verde, aí a
economia. Então é uma
câmera desce e vai na
atividade estratégica
universal, mas a
Curitiba profunda, que
em todos os sentidos.
história é
é a periferia. Daí ele
emoldurada pela
começa mostrando a
JS: É lógico que
paisagem
curitibana.
realidade da classe
“Curitiba zero grau”
média, passando pelos
se trata de um filme
de ficção, mas com muita carga emergentes e vai na miserável.
realística, concorda?
EPF: Sim. Ele tem até elementos documen- JS: A própria trilha vai acompanhantais. Não é um documentário obviamente, do isso...
mas ele tem elementos de realidade. Os EPF: A trilha dialoga bastante com o filme,
carrinheiros que fazem aquela procissão nesse sentido. Mas é interessante que o filno centro da cidade são eles mesmo; o me vai descamando a cidade, mas vai despessoal do posto de saúde são os morado- camando para quem? Os maiores interesres da região, por isso são tão expressivos, sados em ver Curitiba como ela é somos
a fisionomia deles é impressionante, plas- nós. Mas é legal os brasileiros verem uma
ticamente é lindo, mas, por outro lado, é outra cara de Brasil. Ver um Brasil que não é
triste, porque é o sofrimento estampado tropical, que também tem frio e pode até
ali. O filme reflete um pouco dessa realida- nevar, mas é também Brasil. A temática do
filme tem um conteúdo universal, mas a hisde que é contemporânea, global.
tória é emoldurada pela paisagem
JS: Sem falar da possibilidade de curitibana. O cenário é isso que a gente coacesso à cultura que você está pro- nhece.
piciando...
Confira a sinopse do
EPF: Sem dúvida. E no nosso caso, do
filme na página 12
“Curitiba zero grau”, a gente está mostran-
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Qualidade de vida na
maturidade é tema de
debate entre aposentados
sindicalizados

Palestra para representantes
abordou o direito de greve no
serviço público

Por Bruno Zermiani, sup. Guilherme Carvalho
Os aposentados presentes no coletivo do Sismuc no dia 27 de
agosto foram apresentados a novas possibilidades para o futuro. O
coletivo promoveu palestra sobre a qualidade de vida na maturidade
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/// COLETIVO DOS APOSENTADOS

com Edilmere Sprada, voluntária do Fórum Popular Permanente da
Pessoa Idosa de Curitiba e Região Metropolitana. “Nós temos que
fazer com que eles se envolvam na sociedade, participem das
políticas públicas e vejam que ainda têm muita coisa pela frente”,
defendeu a palestrante.
O estímulo à participação e ao aproveitamento desse momento da
vida agradou Andre Luiz Saddok de Sá, fiscal aposentado da URBS,
que definiu o encontro como ‘muito produtivo’. Segundo Edilmere, o
objetivo da palestra foi promover uma mudança na perspectiva em
relação a esse momento diferente na vida. “Os aposentados tendem
a ver a aposentadoria como o fim de algo, mas na verdade é apenas
o início de uma nova fase”, define.
No fim da palestra, foi feito um convite. No dia 31 de agosto, das 9
horas ao meio dia, na Faculdade Dom Bosco, o fórum da pessoa
idosa promove o 3º encontro com os candidatos à Prefeitura. No
evento serão debatidas as propostas e os projetos para a pessoa
idosa.
Nova secretaria
Um dos pontos estabelecidos no planejamento da nova diretoria do
Sismuc foi a transformação do coletivo dos aposentados em uma
nova secretaria do sindicato. Salvelina Borges será a responsável
pela pasta, que passa a ter um orçamento específico. “O trabalho
que nós fazemos mostra que as pessoas estão satisfeitas. Antes nós
tínhamos cinco ou seis aposentados participando dos coletivos. No
encontro de hoje nós tivemos perto de 50 pessoas satisfeitas”,
compara.

Por Manoel Ramires
O encontro mensal de representantes por local de trabalho teve como tema o
direito de greve no serviço público. O advogado do Sismuc Ludimar Rafanhim
explicou os aspectos históricos e legais sobre paralisações como dias parados,
descontos, entre outros. Recentemente, o jurídico do Sismuc fez pedido de amicus
curiae (interessado no assunto) em processo julgado pelo Supremo Tribunal
Federal sobre a possibilidade de realizar descontos sobre os dias parados dos
trabalhadores da Fundação de Apoio à escola Técnica (Fatec/RJ).
O resultado deste julgamento servirá de base para decisões em greves
federais, estaduais e municipais. Atualmente, o Sismuc debate com a Prefeitura na
Justiça a greve dos educadores, dos dentistas, da guarda municipal, de 2009, dos
excluídos e paralisação de um dia em junho de 2011. Uma audiência de conciliação sobre a greve da guarda municipal foi marcada duas vezes pela Justiça, mas a
gestão Luciano Ducci não participou em ambas as vezes.
Quanto à reunião de representantes, foi revelado que as mobilizações grevistas vêm da época dos Faraós. Segundo o advogado do Sismuc, “A mais antiga
paralisação de trabalhadores registrada na história da humanidade aconteceu no
Egito. No ano 29 do reinado de Ramses III (cerca de 1180 a.C.), operários que
construíam templos e tumbas fizeram uma manifestação para exigir pagamentos
atrasados”. A palestra completa sobre o Direito de Greve está no site do Sismuc, na
sessão “Documentos/Outros”.

Foto: Bruno Zermiani
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Coletivos ganham reuniões
mensais com datas fixas
Por Guilherme Carvalho

Aposentados têm participado ativamente das
atividades propostas pelo coletivo.

Todo servidor da Prefeitura de Curitiba tem um espaço garantido no Sismuc
para os debates que dizem respeito ao seu segmento de trabalho. Reuniões
quase diárias dos coletivos ocorrem mensalmente, onde são debatidas
pautas específicas de cada segmento da categoria. Esta é uma atividade que
vem sendo realizada há alguns anos e constitui um das principais ações do
sindicato para a organização dos trabalhadores. A agenda dos coletivos tem
dias fixos sempre às 19 horas, na sede do sindicato, com exceção dos
aposentados, que se reúnem às 14 horas. Confira o calendário na página 12
ou na página do Sismuc na internet.

CONJUNTURA
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/// PRA FICAR NA HISTÓRIA

/// CURTAS

Locais de tortura podem
ser identificados no Paraná
A Praça Rui Barbosa é um dos pontos mais populares de Curitiba. Neste local
desembarcam milhares de pessoas vindas de toda a capital. É nesta praça
que ficam também a Rua da Cidadania Matriz e um comércio popular. Mas o
que a maioria desconhece é que o mesmo local foi utilizado pela Ditadura
Cívico Militar para prender temporariamente opositores ao regime. Essa
revelação foi contada durante o debate “A Ditadura Sobrevive”. Em setembro,
a Assembleia Legislativa do Paraná deve criar Pontos de Memória da Ditadura
em Curitiba como um dos eventos da vinda da Comissão da Verdade ao
estado.
Outro ponto utilizado pela Ditadura Cívico Militar seria o Shopping Curitiba,
onde havia uma unidade do Exército. Do outro lado da Rua, a sede da cavalaria foi apontada como local clandestino de tortura. Há relatos de que os presos
(que chegavam encapuzados) da Operação Marumbi ouviam sirenes dos
bombeiros e por isso achavam que estavam próximos ao quartel. Para a
jornalista Silvia Calciolari, uma dos palestrantes , a identificação desses
pontos é muito importante para que as práticas cometidas pelo regime não se
repitam. “Eu tenho um sonho de que um dia haja um memorial que diga o que
um local foi no passado, como na Argentina”, conta a jornalista que pesquisou
os torturados políticos no Paraná. (MR)
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Movimento resultou em
ofensiva contra greve no
serviço público em
todo o Brasil. Municipais
devem ficar alerta

Greve de servidores
federais garante
reajuste de 15,5%
Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

***

Blogueiros se reúnem para
discutir próximos passos
Os blogueiros progressistas do Paraná se reuniram no dia 30 de agosto no
Sindicato dos Jornalistas (Sindijor) para uma reunião sobre o futuro do movimento. Entre os pontos de pauta estava o esclarecimento sobre datas e
demais pormenores dos encontros estadual, nacional e internacional de
blogueiros. O encontro nacional, com representantes de todos os estados
brasileiros, deve acontecer somente em 2014 – em 2013 será a vez do
encontro internacional, a ser realizado novamente em Foz do Iguaçu.
Em âmbito estadual, foi definida uma comissão responsável pela realização
do 2º Paraná Blogs, encontro de blogueiros, redes sociais e cultura digital do
Paraná. Outro projeto estabelecido durante a reunião foi uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Curitiba e outras cidades paranaenses.
Durante a primeira semana de setembro serão desenvolvidas as perguntas e
será estabelecido o contato com as campanhas. (DR)

***

Sem nova proposta, Correios
podem entrar em greve
Os trabalhadores dos Correios de todo Brasil devem entrar em greve na volta
do feriado da Independência. A decisão foi tomada em assembleia no último
dia 30 de setembro, quando eles rejeitaram, pela segunda vez a proposta da
ECT (Empresa de Correios e Telégrafos) de reajuste de apenas 3%. Segundo a
Consultora de Finanças Global Rates, a inflação no período está em 5,19%. Os
trabalhadores reivindicam reajuste de 10%, mais R$ 200 de forma linear e
reajuste de 33% para repor as perdas históricas. Até agora, a direção dos
Correios não apresentou nenhuma contraproposta. Se a greve for deflagrada a
partir de 11 de setembro, cerca de 6,4 mil trabalhadores podem parar suas
atividades. Além de rejeitar a proposta que não cobre a inflação, o Sinticom
(Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná ), aprovou moção de
repúdio a forma como a direção de políticas sindicais dos Correios trata a
mobilização. “Eles proíbem a divulgação das mobilizações, o que configura uma
prática antissindical”, destaca Luiz Antônio Souza, secretário geral do Sinticom.
Em 2011, os trabalhadores ficaram 28 dias paralisados. (Sinticom-PR)

Por Guilherme Carvalho
Cerca de 135 delegados sindicais representando servidores de pelo menos 18
categorias da base da Condsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal) em todo o Brasil aprovaram o
fim da greve. O acordo que prevê reajuste
de 15,5% foi deliberado no último dia 27.
Em greve desde o dia 18 de junho, os
servidores federais enfrentaram dificuldades no governo de Dilma. Dentre as medidas que surpreenderam os dirigentes
cutistas está o corte do ponto dos servidores e a instituição de decreto para
terceirizar o serviço a fim de enfraquecer a
greve. Apesar disso, a categoria resistiu.
No pico, o movimento chegou a contar com
a adesão de cerca de 350 mil trabalhadores, segundo informações da Condsef.
O secretário de imprensa e comunicação da entidade, Sergio Ronaldo da Silva, explica que a greve não teve objetivo
de desgastar o governo, mas de cobrar um
compromisso assumido no ano passado.
“O governo assinou compromissos e não
cumpriu. Entramos em greve para resgatar a valorização da força do trabalho e
cobrar a reestruturação de carreiras”, aponta. Os 15,5% de reajuste salarial oferecidos pelo governo não resolvem o proble-

ma das distorções do serviço público municipal.
Ameaça ao direito de greve
Nos dias 10 e 11 de setembro pode
ir a votação na Comissão de Constituição
e Justiça do Senado o projeto de lei 710/
2011, do senador Aloysio Nunes (PSDBSP) que "regulamenta" o direito de greve
dos servidores públicos. O projeto estabelece, entre outras restrições, que devam
permanecer trabalhando de 50 a 80 dos
servidores em greve. Considera como efeitos imediatos da greve a cessação do serviço e a cessação do pagamento dos vencimentos. Além disso, somente 30% dos
dias parados poderiam ser objeto de negociação para eventual reposição e o sindicato deve comunicar a intenção de fazer greve com 30 dias de antecedência e
avisar a população com 15 dias de antecedência.
“Tenho defendido que o percentual
mínimo que deve permanecer trabalhando deve ser resultado das negociações entre as partes antes de começar a greve.
Defendo também que o desconto, abono,
reposição dos dias da greve deve resultado de negociações entre as partes”, diz o
advogado do Sismuc Ludimar Rafanhim.

AGENDA
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Sinopse: Um teste
à frieza dos curitibanos
A possibilidade de ver Curitiba no cinema, de modo que a cidade possa ser pensada
como um pólo cinematográfico parece estar mais presente no imaginário depois de
“Estômago” (2007), “Circular” (2010) e das produções locais da série “Casos e
Causos” da RPCTV. O filme “Curitiba Zero Grau” traz para os curitibanos a sensação
de que o cinema local pode ser uma realidade consolidável.
A elogiada paisagem urbana de Curitiba, suas ruas, praças e parques, contrastam
com o caos do trânsito de uma cidade grande e com a pobreza vivida pela periferia
da capital. Neste ambiente, pessoas comuns, são levadas ao limite, onde o caráter
de personagens de diferentes classes sociais é testado. A narrativa, marcada pelo
paralelismo, traz a interação entre personagens para provocar pequenos
desequilíbrios na vida de cada um e para questionar a suposta frieza sentimental dos
curitibanos. (GC)
Ficha técnica:
Título: Curitiba Zero Grau
Diretor: Eloi Pires Ferreira
Produção: Salete Machado,
Talicio Sirino, Marcos Cordiolli,
J. Olímpio
Roteiro: Altenir Silva, Erico
Beduschi, Eloi Pires Ferreira
Duração: 105 min.
Foto: Divulgaç
ão
Ano: 2012
País: Brasil
Gênero: Drama
Distribuidora: Não definida
Estúdio: Tigre Produções Cinematográficas / Camarada Filmes

06/09 - Coletivo da SMAB
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
10/09 - Coletivo da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
12/09 - Coletivo dos Guardas
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

26/09 – Coletivo das Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

13/09 - Coletivo da FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

27/09 – Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

14/09 - Coletivo dos Servidores
da Câmara
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

29/09 – Seminário da
Educação
Horário: 08 hs
Local: Sismuc

15/09 - Posse da nova
diretoria do Sismuc
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

01/10 – Coletivo dos Agentes
Administrativos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

17/09 - Coletivo SMOP/SMMA/
SMAB/SMAD
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

03/10 – Coletivo dos
Trabalhadores de Escola
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

19/09 – Coletivo dos Educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

04/10 – Coletivo da SMAB
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

20/09 – Coletivo dos Excluídos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

05/10 – Coletivo da SMELJ
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

21/09 – Coletivo do ICS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

08/10 – Coletivo da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

24/09 – Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc

10/10 – Coletivo da Guarda
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

24/09 – Coletivo da FCC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

11/10 – Coletivo da FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

25/09 - Conselho dos
Representantes
Horários: 9 e 19 hs
Local: Sismuc

15/10 – Coletivo SMOP/SMMA/
SMAB/SMAD
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

Resenha: Centenário
do cronista da vida brasileira
“A unanimidade é burra”. “O brasileiro tem complexo de vira-latas”. “Jovens:
envelheçam depressa”. “O brasileiro, quando não é canalha na véspera, é
canalha no dia seguinte”. Todas essas
Foto: Divulgação
frases foram ditas pelo jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, que neste ano
faria 100 anos. Sujeito polêmico, começou a registrar o cotidiano das pessoas
aos 13 anos, quando escrevia obituários
e trabalhava no caderno policial. Ele teve
sua vida biografada por Ruy Castro no
livro “O Anjo Pornográfico”, que houve
125 pessoas para atingir a intimidade
do brasileiro e do próprio Nelson. (MR)
Ficha bibliográfica:
CASTRO, Ruy. O anjo pornográfico.
Editora Companhia das Letras, 1992.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SISMUC - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Curitiba, através da Presidente e Comissão Eleitoral conforme
abaixo, no cumprimento das suas atribuições estatutárias, vem
mediante o presente edital, convocar todos os servidores municipais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que
se realizará no dia 01 de setembro de 2012, sábado, no auditório
do SISMUC, localizado na Rua Monsenhor Celso 225, 9º andar,
Centro, nesta Capital, às 19:00 horas em primeira convocação e
às 19:30 horas em segunda convocação, tendo com pauta:
Pauta:
1- Posse da diretoria do SISMUC gestão 2012/2015;
2- Prestação de contas das atividades da diretoria anterior na
forma da alínea I do artigo nº 21 do Estatuto.
Curitiba, 30 de agosto de 2012.
Marcela Alves Bomfim e Comissão Eleitoral

