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Terceirizar faz
mal à Saúde
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Prefeitura mantém
carros da Guarda
sem seguro

acesse www.sismuc.org.br
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Candidatos assinam
compromisso com
servidores

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Servidores devem
ter cuidados nas
eleições

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hospital do Idoso (foto) é símbolo da privatização da
Saúde Municipal. Apesar da estrutura modelo,
terceirização impede serviço de qualidade.
Confira mais na página 8

Entrevista: Copa leva
dinheiro público para
obra privada
páginas 9
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O que pesar na
hora do voto
Amargamos por décadas o mesmo grupo político gerindo a cidade. Seu modelo de gestão baseado na propaganda e resultados fraudulentos mostra uma Curitiba que
não existe. Todas as áreas estão muito mau das pernas. O
adoecimento do servidor, a falta de concursos, e a capacidade de pensar uma cidade que cresceu e que necessita
de outras demandas, mostra que os curitibanos querem
outra gestão.
Nossa realidade todos os dias é ser gerido por chefias
que usam da palmatória ao invés do diálogo. Que temem a
organização dos trabalhadores dificultando aproximação
com o sindicato, intimidando com boatos e dizimando uma
gestão baseada no medo. Avaliação de competência, avaliação do PPQ e outras remunerações variáveis são usadas
como instrumentos coercitivos. Vale frisar que todos os processos de avaliações são altamente subjetivos, ou seja,
ficam a critério do julgamento moral das chefias.
Estamos a poucos dias das eleições municipais. Este
é o momento que temos para analisar os planos de governo
de cada candidato a prefeito. Quais são as propostas para
sanar os problemas que afligem a cidade? Trânsito, violência, filas nos armazéns, falta de vagas nos cmeis e o caos
dos centros de urgência médica. O próximo prefeito deve
apresentar propostas concretas para resolver esses problemas.
Além da qualidade do serviço para população devemos analisar quais são as propostas para os servidores.
Nosso próximo prefeito deve se comprometer com a valorização salarial e a recuperação do ICS. Queremos transparência na gestão do IPMC e maior participação dos servidores nos espaços dos conselhos.
Estes são fatores fundamentais que devem orientar nossa decisão de voto.Esperamos que cada servidor faça sua
escolha de forma consciente para que possamos avançar
em nossas pautas e garantir melhoras para a nossa cidade.
Diretoria do Sismuc
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Planejar não é como escolher a cor do esmalte, rosa ou vermelho, mas saber que as nossas
decisões podem ter imprevistos que precisam ser
solucionados. Uma dessas intempéries é não confiar cegamente em conversa de marido (ou político), como fez Claudinha. Ele havia jurado que não
sairia para beber, pois buscaria os filhos na escola
e falaria com a pedagoga. Passaram-se as horas e
a manicure recebeu ligação avisando que o cmei
seria fechado e que ambos filhos estavam sob custódia de um guarda municipal. A notícia desesperou a mãe que largou a última cliente. Algumas
horas depois o marido chegou completamente embriagado. Os dois brigaram e ele tentou se justificar. Contou que estava trabalhando na obra quando viu um pessoal todo de preto descendo a rua
como se estivesse de luto. Eles carregavam um
caixão com um símbolo de uma pessoa crucificada.
Estavam todos calados. O silêncio só era interrompido pelo caminhão que tocava uma música bem
triste. Aí eles pararam todos de frente de um prédio
público e começaram a se abraçar e a chorar. No
dia anterior, essa mesma turma fazia o maior barulho naquele local. Apitavam, agitavam cartazes,
dançavam e cantavam “Carminha, assim você nos
mata. Dá às 30 horas, dá-dá”. O contraste do ânimo para a apatia em dois dias intrigou a todos.
Realmente parecia que alguma coisa tinha dado

Acesse a página do Sismuc na internet e confira vídeos e fotos de dois importantes eventos que
ocorreram em setembro: o seminário dos guardas municipais e a posse da nova diretoria do sindicato.
O conteúdo pode ser visualizado em www.sismuc.org.br.
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muito errado. Aí – prossegue o marido - uma mulher
veio subindo a rua e perguntou a eles o que havia
ocorrido. Ele disse: “Vixi Dona, acho que foi a tal da
Carminha que morreu. Não vai mais dar as 30 horas das meninas”. Como a história era curiosa demais para ele entender de maneira sóbria, resolveu
sair com os colegas para beber em homenagem a
aquela gente.
A narração dessa cena mostra que muito do
que nos sucede não nos compete, pois a falta de
solução do problema daqueles grevistas teve efeito
direto na vida de muitas pessoas, inclusive de
Claudinha, que havia chegado apenas 30 minutos
atrasada. Ela não conseguia acreditar que aquele
povo estivesse tanto tempo na rua, muito menos na
versão do marido. Mas Nara consolava a amiga pedindo que ela erguesse a cabeça. A gerente do salão já havia advertido que a sua a cliente a aguardava e parecia ser gente importante. Claudinha, tentando se recompor, perguntou quem era a ilustre. A
amiga disse que era uma tal de Maria do Carmo.
Surpreendida pela coincidência nos nomes, a manicure disse improviso:
– Pois diga a essa senhora que pra mim a
Carminha morreu.
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Esta edição
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/// SEMINÁRIO SEGURANÇA

SINDICALISMO
Seminário debateu caminhos
para que as guardas municipais
sejam regulamentadas no Brasil
com objetivo de ampliar a
capacidade de proteção
à população

Guardas querem mais
responsabilidades

/// SISMUC 2012-2015
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Posse da nova
diretoria marca
mudança do
modelo de gestão
sindical

Posse da nova diretoria
marca mudança do
modelo de gestão

Guardas Municipais do Paraná e do Brasil
estiveram reunidos em Curitiba para debater o
“Papel da Guarda Municipal e a Regulamentação da Carreira”. O encontro ocorreu na sede
da APP-Sindicato e foi promovido pela Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais Cutistas do Paraná (Fessmuc-PR), pela
Confederação dos Trabalhadores do Serviço
Público Municipal (Confetam) e pela Central
Única dos Trabalhadores (CUT-PR). O segmento
almeja que o Congresso Nacional defina o mais
rápido possível as atribuições e amplie a capacidade de atuação. O objetivo final é aumentar
a proteção à população e reduzir a violência.
O poder de polícia é um dos principais pontos reclamados durante o seminário. Segundo
o ex-corregedor-geral da Polícia Civil do Paraná,
Annibal Bassan Junior, é incoerente que a lei
permita que qualquer cidadão realize uma prisão, mas que o guarda municipal fique sob pena
de ser considerado abuso de autoridade. "A dificuldade que eu enxergo é a interpretação da
Constituição Federal. Isso só mudará quando a
Presidência da República enxergar de forma diferente”, analisa.
Essa é a mesma opinião da guarda municipal Gisele Tavares Lima, de Paranaguá: “Precisamos nos unir para poder garantir condições
de trabalho, fazer os projetos saírem do papel”,
solicita. Neste contexto, um acórdão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) define que o guarda
municipal é agente da autoridade municipal e
pode efetuar prisões.
O palestrante Maurício de Mendonça Villar,
presidente da União Nacional dos Guardas MuFoto: Manoel Ramires

nicipais, foi na mesma linha da regulamentação da atividade. Ele abordou
experiências de
guardas municipais
e sobre a PEC da regulamentação das
guardas municipais.
“Não podemos assumir uma responsabilidade que não
é nossa. Essa responsabilidade é do
poder público”,
aponta.
Para Diogo Monteiro, diretor da Fessmuc, o
foco daqui pra frente é cobrar “dos congressistas
uma regulamentação que atenda os interesses
dos guardas municipais e a necessidade da população”.
Nomeação
Para definir o papel e as atribuições da guarda, o palestrante e guarda municipal Oséias Francisco da Silva, que é consultor na área de Segurança Pública, defende a diferenciação entre o
termo polícia e guarda. Ele sugere o termo “guarda civil municipal”, porque guarda traz o ‘conceito
de guardar, tomar conta, amparar’ e a troca coloca a guarda neste novo cenário de segurança, para
uma nova política de segurança. “O discurso atual
dos políticos faz uma relação direta entre segurança pública e polícia. O poder de polícia é o poder da administração pública”, separa.
Aposentadoria Especial
Critérios para os guardas
se aposentarem de forma especial estiveram na palestra
do advogado Ludimar Rafanhim. Para ele, os guardas
também devem se preocupar
com os aspectos previdenciários. “É preciso lutar em
duas frentes: pelo cumprimento das decisões nos mandados de injunção e pela regulamentação da matéria no
Congresso Nacional”, explica.
Confira o conteúdo da palestra na página do sindicato.

Foto: Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

Por Guilherme Carvalho

A nova direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Curitiba (Sismuc) tomou posse no dia 15 de setembro. A próxima
gestão – Reconstruir Pela Base – foi eleita com 93% dos votos válidos e vai coordenar o Sismuc de 2012 a 2015. O evento contou com
a presença de diversas lideranças sindicais, de movimentos sociais
e políticos. A solenidade marcou também a mudança do modelo de
gestão de presidencialista para de coordenadorias.
Durante a cerimônia de posse, Marcela Bomfim, ex-presidente,
fez um balanço da gestão, relatando as mobilizações, greves e crescimento do número de sindicalizações nos últimos três anos. “Nós
fizemos mobilizações em todas as áreas, com avanços consideráveis para os educadores, para os guardas, que dobraram o salário,
mas ainda ganham pouco, mobilização de fiscais, greve dos dentistas, que reverteu à discriminação na Prefeitura, além da greve dos
excluídos, que durou 74 dias”, destacou.
Ana Paula Cozzolino, nova coordenadora geral do sindicato,
destacou a continuidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido
como um dos compromissos do novo grupo. “O principal desafio é
fazer os servidores entenderem que são parte principal nas lutas e
nas conquistas da categoria. A gestão atual é excludente, truculenta
e assediadora. A mudança disso vem com a participação dos servidores e o fortalecimento da comunicação, da formação e da organização por local de trabalho para o empoderamento do trabalhador”,
diz.
Além da apresentação do novo grupo e da assinatura da ata de
posse, a solenidade também foi marcada pela homenagem aos funcionários da entidade e à Ilma Alves Bomfim. Diretora do Sismuc
desde 1991, ela é um dos ícones da luta da mulher trabalhadora em
Curitiba, tendo contribuído com várias atividades do sindicato. Apresentações musicais do trio Miguel Rodrigues, Carlos Lobo e Nádia
Brixner e do grupo Sovaco de Cobra (MST) também marcaram o
evento acompanhado por cerca de 300 pessoas.
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Nesta época é comum os diretores do Sismuc receberem denúncias de servidores a
respeito de irregularidades nas eleições

Cuidados em período eleitoral
Por Guilherme Carvalho

Para ajudar na orientação da categoria
sobre os procedimentos e cuidados que devem ser tomados nestas ocasiões, o sindicato tem divulgado algumas orientações
importantes. Confira o que o servidor municipal pode ou não fazer e como denunciar
irregularidades.
O que diz a lei
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. Os responsáveis pela irregularidade ficam sujeitos à multa. Quando houver qualquer tipo de pressão de chefias
neste sentido, o servidor deve comunicar
imediatamente ao Sismuc pelo telefone
3322-2475.

Denúncias de irregularidades
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) disponibiliza um serviço para
recebimento de denúncias por meio de sua página na internet (www.tre-pr.jus.br).
O denunciante deve escolher entre três opções no formulário: 1. Registro, pesquisa e prestação de contas; 2. Propaganda em rádio, tevê e internet; 3. Propaganda
de rua. Depois, basta preencher os campos com as informações solicitadas e
enviar. A denúncia também pode ser feita pessoalmente na 4ª. Zona Eleitoral, no
Fórum Eleitoral (rua João Parolin 224, Parolin).
Antes de fazer a denúncia, é importante certificar-se de que há como comprovar
as irregularidades. Além de vídeos, fotos ou áudios, também documentos, materiais de campanha entre outras publicações e até testemunhas são fundamentais
para que o caso seja averiguado e o candidato sofra a punição.

1. ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração
direta ou indireta;
2. usar materiais ou serviços, custeados pela Prefeitura em benefício de candidato;
3. ceder servidor público ou empregado da administração direta
ou indireta, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado
estiver licenciado;
4. distribuir ou portar material de campanha (adesivos, jornais,
bandeiras, etc) nas dependências do órgão público;
5. fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato,
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;
6. nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem
justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios
dificultar ou impedir o exercício funcional ou remover, transferir
ou exonerar servidor público, nos três meses que antecedem a
votação e até a posse dos eleitos;

Comitê 9840
Outra opção para realizar denúncias é o Comitê 9840 de Combate à Corrupção
Eleitoral. Composto por várias entidades, entre elas o Ministério Público do Paraná
(MP-PR), o comitê fiscaliza compra de votos, propaganda irregular, abuso do poder
econômico, utilização da máquina pública, entre outras irregularidades.
As denúncias podem ser feitas pelo telefone (41) 3029-9840 ou pelo e-mail
denuncia@comite9840pr.org.br. Para saber mais, acesse
www.comite9840pr.org.br. (GC)

/// SEGURANÇA EM CMEI’S

O que NÃO pode:

7. atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos não podem constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos. (GC)

Tubulação foi trocada após pressão da direção do sindicato

Vazamento de gás interrompe atividades em Cmei
Por Manoel Ramires

A tubulação da rede de gás do Cmei
Moradias Belém, no Boqueirão, teve que
ser trocada depois que um vazamento assustou crianças e educadores. Por dois
dias consecutivos (18 e 19 de setembro)
todos tiveram que deixar o equipamento
da Prefeitura, retornando somente após

intervenção do Corpo de Bombeiros e da
Guarda Municipal. Embora, o Núcleo do
Boqueirão tenha apresentado quatro
laudos atestando a segurança, um novo
teste foi realizado e o vazamento não
foi localizado, exigindo que a rede fosse
trocada.
A atual chefe do Núcleo Boqueirão,

Ângela Maria Juai, explicou ao sindicato que a tubulação teve que ser trocada
porque “foi detectado o vazamento de
gás no local. Será trocado toda a rede
de gás, porque é uma rede antiga. A obra
dura quatro dias”, explicou. Isso ocorreu
entre os dias 25 e 27 de setembro.
O diretor do Sismuc João Guilher-

me Bernardes, que entrou em contato com
o núcleo, afirmou que a denúncia partiu da
diretora Cáthia Regina Almeida, educadora neste cmei, e que o Sismuc acompanhou a obra: “O sindicato averiguou de perto o vazamento e ficará em cima até que
os problemas sejam resolvidos”, reforçou
Bernardes.
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Bruno Meirinho, Ratinho Júnior, Rafael Greca e Gustavo Fruet assinam documento.
Alzimara e Avanílson justificam ausência e Luciano Ducci não se compromete com servidores

Candidatos assinam compromisso com servidores
Por Manoel Ramires
Gustavo Fruet: "Aprendi que a Prefeitura
não é eficiente se os profissionais não
forem valorizados. Por isso venho aqui pra
sinalizar meu respeito. O servidor sabe
que não tem milagre, mas diálogo. Vou
procurar atender ao máximo a pauta,
saber dizer sim e não".

Rafael Greca: "Não gosto das Organizações Sociais e terceirizações. Isso me
assusta. No meu tempo, o IPMC funcionava. Agora, o dinheiro está bloqueado em
Nova York. Daqui a pouco até a bruxa do
Bosque do Alemão vai ser privatizada".

Ratinho Jr: "Acredito que é necessário
diálogo e planejamento para rever o
plano de carreira. Meu governo é de
consenso. Tenho conhecimento das
limitações orçamentárias, mas acredito
que podemos avançar em muitos pontos".

Bruno Meirinho: "A carreira de servidor
público é precarizada. Para mim, o servidor
público deve ser o melhor emprego. Isso
passa pelo piso dos servidores e pelo plano
de carreira".

O Sindicato dos Servidores Municipais
de Curitiba (Sismuc) convidou os candidatos a prefeito e a vereador a assinarem a
Carta Compromisso com as pautas dos
servidores. O documento assinado no dia
3 de outubro, destaca aumento e valorização dos pisos salariais da Prefeitura, incorporação das remunerações variáveis e fim
das terceirizações (confira conteúdo completo no site www.sismuc.org.br). Os candidatos Bruno Meirinho (PSOL), Ratinho
Júnior (PSC), Greca (PMDB) e Gustavo Fruet
(PDT) assinaram a carta. Alzimara (PPL) e
Avanílson (PSTU) justificaram ausência,
mas concordaram com o conteúdo. O candidato à reeleição Luciano Ducci (PSB) foi
o único que não fez contato.
A construção da carta compromisso é
um resumo das lutas dos trabalhadores
nos últimos anos e das necessidades para
a próxima legislatura, contextualiza Ana

Paula Cozzolino: “Essa carta é uma construção coletiva dos servidores municipais.
Os candidatos que assinam a carta são aqueles que têm compromisso com o serviço
público e com a população. Vamos, com
diálogo, fazer com que a pauta dos servidores avance”, defende.

Vereadores que assinaram:
PT – Prof Josete, Prof Paixão, Prof
Fátima Dangelo, Juliana Souza, André
Machado
PSC – Roberta Santos Enfermeira
Cleo, Ana Carmen
PSOL – Bernardo Pilotto, Thiago
Bragatin
PMDB – Everson Camargo.

Fotos: Manoel Ramires
Jornal 75 / Jan/Fev de 2012

/// VOCÊ SE LEMBRA?

Para refrescar
a memória

Ducci

Por Guilherme Carvalho

A primeira edição do Jornal do
Sismuc deste ano trouxe na capa a
fotos dos vereadores que votaram
contra os servidores municipais de
Curitiba. Para ajudar a refrescar a
memória da categoria, o sindicato
publica novamente a capa, com o
objetivo de contribuir para a escolha do voto dos servidores.
Lembrando
No mesmo dia em que os vereadores de Curitiba votaram seu
próprio o reajuste salarial de 28%
eles também acabaram com a garantia de reajuste mínimo com
base na inflação e a isonomia entre os servidores públicos de
Curitiba. A votação ocorreu em 16

Contra os trabalhadores mais uma vez
de dezembro de 2011 com
apoio da base do prefeito
Luciano Ducci.
Os vereadores removeram
os artigos da lei orgânica afirmando que eles eram inconstitucionais. O Sismuc questionou essa
justificativa por entender que independente de quem sugeriu os
artigos (em direito, vício de iniciativa), o que vale é que os artigos
respeitam a constituição federal.
Além disso, a própria Procuradoria Geral do Município (PGM) negou que tenha recomendado a remoção dos artigos que tratam da
isonomia e data-base dos servidores.
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Entrevista: o autor de
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/// CONTRA OS SERVIDORES

DIREITO
Piso de educadores abaixo do
exigido e diferenças salariais
entre servidores nas escolas e
cmei’s marcam situação
curitibana

PMC descumpre Lei
do Piso da Educação
Por Guilherme Carvalho

Algumas cidades continuam descumprindo
a lei que estabelece o piso nacional da educação.
Curitiba é um mal exemplo, nesse sentido. Os educadores que atuam no magistério municipal recebem, inicialmente, R$ 1.347,69, cerca de R$ 100
a menos do estabelecido nacionalmente. Comparado ao salário dos professores, a diferença fica
absurdamente maior. Hoje, um professor do município não recebe menos do que R$ 2.869,18,
para 40 horas semanais de trabalho, 54% a mais
do que um educador. A situação coloca o município em desacordo com a lei 12.014/2009.
Além de pagar abaixo do piso nacional, a Prefeitura de Curitiba também mantém diferenças
significativas nos salários de outras carreiras da
educação. Auxiliares de serviços escolares (inspetores) e agentes administrativos estão com salários bem abaixo do piso nacional (confira quadro).
Esta não é a primeira vez que o Sismuc denuncia o problema. Uma das atividades que vêm
sendo desenvolvidas, neste sentido, é a realização de seminários voltados para os servidores da
área da educação. O objetivo é debater com a categoria meios de garantir a isonomia destes profissionais para com a situação dos professores
municipais. Propostas de mobilização também

estão em debate nas reuniões dos coletivos. Uma
ação judicial contra a Prefeitura também é uma
das medidas que vem sendo estudada pela diretoria do sindicato.
Governadores questionam
A política nacional de valorização salarial
dos professores e trabalhadores da educação
vem sendo questionada por alguns governadores. André Puccinelli (Mato Grosso do Sul), Marconi
Perillo Jr. (Goiás), Wilson Martins (Piauí), Tarso
Genro (Rio Grande do Sul), José de Anchieta Jr.
(Roraima) e João Raimundo Colombo (Santa
Catarina) ingressaram com uma ação direta de
inconstitucionalidade (Adin) contra a lei nacional
que estabelece o piso salarial da categoria.
De acordo com o documento assinado pelos governadores, a lei (11.738/2008) estaria
ferindo a autonomia dos estados para definir os
valores salariais a serem pagos.
Atualmente, com o último reajuste, aplicado
em fevereiro deste ano, o mínimo a ser pago para
os trabalhadores da educação é R$ 1.451. O objetivo da lei é garantir o crescimento salarial permanente dos profissionais da área, tendo em vista que os ganhos estão muito baixos para uma
atividade estratégica para o desenvolvimento do
país.

Piso salarial para 40 horas (PMC)

(2 padrões)
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/// PREVIDÊNCIA

Instituição
dos servidores
está ameaçada
por medidas
obscuras

Sismuc cobra valores
perdidos pelo IPMC
Por Manoel Ramires

Foto: Divulgação
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O Sismuc participou, como
suplente, da reunião do Conselho de Administração do Instituto de Previdência do Município
de Curitiba (IPMC). O titular é o
Sismmac, que não compareceu
ao debate sobre o relatório dos
investimentos do fundo de previdência. O Sismuc questionou
a presidência sobre o resgate
dos R$21 milhões mal investidos na Bolsa de Valores de
Nova Iorque, que, mesmo gerando um prejuízo de R$4 milhões, ainda não foram devolvidos ao fundo de previdência
dos servidores. O sindicato dos
servidores também cobrou solução para os imóveis fechados
do IPMC, pois eles estão sendo
desvalorizados. O assunto será
pautado na próxima reunião
do conselho.
Em junho de 2012, o
Sismuc foi ao Ministério Público do Paraná pedir investigações sobre as aplicações financeiras do IPMC. Segundo documentação (veja matéria), o Instituto aplicou R$ 21 milhões nos
fundos do Bank of New York
Mellon (BNY). Isso ocorreu em
2009. Ao tentar resgatar o dinheiro, o BNY cobrou multa
(penalty) de R$ 4 milhões. É justamente o resgate desse dinheiro que o sindicato questionou à
presidente do instituto, Walkiria

de Pauli. No entanto, ela não
soube explicar quando o dinheiro será totalmente resgatado.
Para o Sismuc, a recuperação desses valores e a punição
aos agentes públicos que provocaram perdas aos servidores
é fundamental. “O sindicato não
medirá esforços e nem deixará
de cobrar o retorno desse dinheiro ao fundo. Se houve dolo,
quem o provocou que arque com
o prejuízo”, defendeu Irene
Rodrigues, coordenadora de assuntos jurídicos do sindicato e
suplente no Conselho de Administração do IPMC.
Outra demanda reprimida
são os imóveis fechados de propriedade do IPMC. Para o
Sismuc, a manutenção desses
locais fechados e sem manutenção acarreta na desvalorização
do patrimônio. A presidência do
Instituto deve responder sobre
o assunto na próxima reunião.
Aposentadoria por
invalidez
O Sismuc também cobrou
na pauta da reunião que nenhum servidor aposentado por
invalidez receba menos de 90%
do seu salário da ativa. Durante
a mesa de negociação com a
Prefeitura foi dito que poderia
haver essa mudança, mas a presidente do IPMC Walkiria de
Pauli negou o pedido.
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Sindicato prepara denúncia ao Ministério Público
para que guardas não paguem por acidentes

Quem paga a conta?
Por Guilherme Carvalho
Fotos Guilherme Carvalho

do pelo acidente e, de acordo
com o documento da procuradoria do município, poderia encerrar o processo caso aceitasse pagar o prejuízo. Coincidência ou não, ele também foi transferido de local de trabalho após
se recusar a assumir a responsabilidade pelo acidente. Agora
ele está sendo assessorado pelos advogados do Sismuc.
Casos como este têm se
tornado comuns entre os guardas municipais. André Bresan
Neto também está respondendo a uma sindicância por ter se
envolvido em um acidente com
uma viatura “patrimoniada”.
Para ele, o maior problema está
no fato de que não há adicional
de risco para quem dirige a viatura e nem um fundo de amparo para estes casos.
Outro problema relacionado é o fato de que os guardas
não recebem curso para condução de veículo de emergência.
Segundo a resolução 168/04
do Conselho Nacional de Trânsito (Cotran), os motoristas que
dirigem carros como os da guar-

da devem realizar curso especializado. Mas a maior parte dos
guardas que atuam atrás do volante ou nas motos da guarda
não passaram por curso algum.
A situação é incomum na
Prefeitura de Curitiba. Os demais
carros da guarda e das demais
secretarias municipais são alugados por meio de contratos com a
empresa Cotrans. Nestes casos,
a empresa se responsabiliza pela
manutenção dos veículos, incluindo os casos de acidente.
Ações judiciais sobre acidentes de trânsito com viaturas
policiais têm sido julgadas favoráveis aos motoristas, quando o
Estado tenta responsabilizá-lo
pelos danos financeiros. Na opinião do diretor do Sismuc e guarda municipal Edilson Melo, a situação em Curitiba não pode
continuar como está. “Quando
vem a ocorrência e a chefia ordena o atendimento, o guarda
não tem opção. Ele é escalado
para dirigir seja com ou sem o
seguro. A Prefeitura tem que rever essa situação urgentemente”, defende ele.

Foto Guilherme Carvalho

Os veículo da Guarda Municipal adquiridos por meio de
recursos federais não têm seguro contra acidentes. São 20
viaturas adquiridas a partir de
2008 por meio do Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) e
que podem ser perdidas pelo
município. O fato também gera
um problema para os guardas,
que quando são envolvidos em
acidente com algum desses
veículos, têm sido obrigados a
arcar com o prejuízo.
O guarda Paulo Cezar
Szumski, por exemplo, envolveu-se em um acidente com
uma van do Pronasci no dia 31
de outubro. Ele estava a caminho do atendimento de uma
emergência e o motorista do
outro veículo estava embriagado, conforme atestado pelo
teste de bafômetro. Estes fatos não foram considerados na
sindicância aberta contra o
guarda, mas ele está sendo
obrigado a retirar do bolso R$
6.978,00 para pagar o conserto. O guarda foi responsabiliza-

Veículos alugados pela
Prefeitura mantém
contratos com a Cotrans.

Carros adquiridos com
recurso do Governo
Federal estão sem
seguro. Ao lado, o
guarda municipal
Paulo Cezar Szumski
mostra a sindicância
que exige que ele
pague R$ 7 mil para
concerto de uma
viatura.

Carros da Cotrans custam
caro aos cofres públicos
O aluguel de carros por meio de um contrato
assinado entre Prefeitura e Cotrans também tem
sido alvo de investigações. Os veículos da Cotrans
custaram aos cofres públicos R$ 39,9 milhões
em 2010. No ano passado o valor final praticamente dobrou, por meio de aditivos. O total ultrapassou a marca dos R$ 40 milhões.
Dos 762 veículos contratados, cerca de 600
são dos modelos populares e utilitários. Outros
veículos disponibilizados pela Cotrans são caminhões, microônibus e ambulâncias. Os aluguéis
variam entre R$ 1 mil e R$ 7 mil mensais, conforme divulgado pela própria administração munici-

pal. Caso a Prefeitura optasse em comprar os veículos, seria possível aumentar a frota e garantir a
sua manutenção. Com os mesmos R$ 40 milhões
é possível adquirir cerca de 1,3 mil carros populares, no valor médio de R$ 30 mil.
Uma denúncia apresentada pela vereadora
Professor Josete, ainda em 2005, apontava o
beneficiamento da Cotrans no processo licitatório.
Entre os problemas apontados pela denúncia está
o fato de o edital não prever valor mínimo de seguro de acidentes pessoais. Tal omissão abriria brecha para as empresas concorrentes apresentarem
valores ínfimos para o seguro. (GC)
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/// TERCEIRIZAÇÃO É PRECARIZAÇÃO

DENÚNCIAS

Terceirizado, Hospital do Idoso marca a privatização da saúde municipal

Saúde: um caso sério
Por Guilherme Carvalho

segundo ele, é político e é resultado da maneira como os
contratos foram elaborados.
De acordo com nota enviada pelo diretor do Hospital Gustavo Justo Schulz, hoje quase todas as vagas de
profissionais estão preenchidas, inclusive nas áreas de
anestesiologia, radiologia e diagnóstico por imagem. No
entanto, admite que a equipe médica de geriatria continua deficitária, apesar de 2 processos seletivos realizados. “Acreditamos que tal fato se deva ao tímido quadro
de especialistas titulados disponíveis no mercado de trabalho em nosso Estado, que, aliás, reflete a situação do
nosso país”, diz a nota. Os responsáveis não responderam sobre a quantidade de funcionário que atuam no
Hospital, atualmente. De acordo com o contrato assinado com a Prefeitura, o estabelecimento conta com 1.259
vagas de trabalho.
Para os diretores do Sismuc, o problema está na
forma de contratação de pessoal que atua no Hospital
do Idoso. Hoje, os profissionais que atuam no estabelecimento estão contratados por meio da Fundação Estatal
de Atenção Especializada em Saúde (Feaes). Trata-se de
uma modalidade de terceirização do serviço público que,
inclusive, vem sendo questionado em alguns estados,
tendo em vista que se trata de atividade-fim do governo
(ver entrevista).
O recurso público repassado à fundação era de R$
28.202.760,64 a partir de janeiro para gestão do Hospital do Idoso, cmum’s e samu’s, além dos serviços de
nutrição e radiologia, no período de um ano. Um aditivo
no contrato, quatro meses depois, ainda sem explicação, elevou a conta em 5,64%, um acréscimo de R$ 1,59
milhão.

Foto: Guilherme Carvalho

Na manhã do dia 16 de junho, Terezinha Ribas de
Oliveira, a dona Tera, 77 anos, acordou sentindo um leve
dor de cabeça. Depois de dar um gole no café, desmaiou
sobre a mesa, em frente à diarista que ajudava com os
afazeres de casa. Em menos de 10 minutos, familiares e
amigos já estavam na casa, desesperados com a situação da aposentada que não reagia. Levada ao Cmum
Fazendinha, depois de diversas tentativas de
internamento em estabelecimentos municipais mais próximos de casa, Dona Tera foi encaminhada posteriormente
ao Hospital do Idoso. Lá passou por uma tomografia, mas
foi reencaminhada para o Cmum, onde permaneceu sem
nenhuma nova intervenção médica. Às 2 horas da manhã do dia 17, os familiares receberiam a notícia de que
um acidente vascular cerebral (AVC) teria causado a morte de Dona Tera.
Passados três meses do ocorrido, os familiares ainda
se perguntam se havia outra coisa a ser feita para salvar a
vida de Dona Tera. Uma das questões que não foram respondidas é porque ela não foi tratada no Hospital do Idoso.
Fatos como este expõem um problema recorrente
para os brasileiros, a falência da saúde pública. A novidade é que o investimento na estrutura não é suficiente
para resolver a situação, contrariando o discurso dos políticos em inaugurações. O Hospital do Idoso, por exemplo, com seus 9,5 mil m2, 141 leitos, R$ 39 milhões de
investimentos iniciais, boa parte vindos do Governo Federal, não funciona em sua plenitude.
Segundo informações de Rodrigo Barbieri, conselheiro municipal dos direitos da pessoa idosa de Curitiba,
apenas 2 médicos geriatras estariam atuando no Hospital atualmente, para 8 vagas disponíveis. O problema,
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Hospital do Idoso não resolveu problemas da Saúde em Curitiba.

/// VALORIZAÇÃO JÁ!

Terceirizações na
saúde pública é
revertida no STF
Por Manoel Ramires

O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro
(Sinmed-RJ) conseguiu uma importante vitória
para o serviço público. Com uma ação no Supremo
Tribunal Federal (STF), a Prefeitura da cidade terá
que substituir os médicos terceirizados por
servidores públicos concursados. O Jornal do
Sismuc conversou com o presidente do Sinmedrj
Jorge Darze para obter detalhes da decisão e
acompanhar a situação da saúde fluminense
(íntegra na página do sindicato).
Jornal do Sismuc: O que motivou a ação do
sindicato?
Jorge Darze: Há anos, o governo municipal
terceiriza a mão de obra no serviço público de
saúde. A ação julgada decorreu da contratação de
médicos através de cooperativas que atuavam
nos hospitais da rede.
JS: Como estão as terceirizações no serviço público do RJ de maneira geral?
JD: O processo de privatização está acontecendo
em ritmo acelerado, em todos os setores de
atendimento. Isso ocorre porque, lamentavelmente, as três esferas de governo estão coadunadas
em torno de uma política de desmonte do serviço
público.
JS: Com a decisão do STF, quais são os
próximos passos?
JD: Não esperamos que a Prefeitura cumpra a
decisão por iniciativa própria. O governo terá de
ser instado para tanto, o que já estamos providenciando. Embora a decisão do não impeça que as
Organizações Sociais continuem gerindo clínicas
de família, determina que elas realizem concurso
público.
JS: Os médicos não criam vínculos com a
demanda pública ou o problema é outro?
JD: O problema principal é a diferença salarial. Nas
OS’s, os médicos contratados ganham em média
cinco vezes mais que os médicos concursados
estatutários. O governo alega que não tem recursos para reajustar os salários dos servidores, mas,
por outro lado, compromete valores muito mais
elevados do dinheiro público para remunerar os
contratados.
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/// COPA DO MUNDO

Por Guilherme Carvalho

Dinheiro público, por meio de renúncia fiscal, aplicado à construção da Arena da Baixada,
visando a Copa do Mundo. Este é o principal problema que vem sendo denunciado por
participantes do Comitê Popular da Copa em Curitiba. O advogado Thiago Hoshino traz os
problemas que este tipo de operação pode gerar para o município e critica a falta de
transparência nas ações realizadas pelos gestores. Depois de aprovar um montante de R$
90 milhões em potencial construtivo, a Câmara Municipal agora debate a possibilidade de
ampliar este valor.
Jornal do Sismuc: O que está em jogo na liberação ve parece que essa é a posição que o TCE tem adotado.
dos recursos por meio de potencial construtivo?
Não é recurso monetário, mas é um bem público, como
Thiago Hoshino: A questão tem vários aspectos. O primeiro outros títulos e créditos que a administração detém. O
deles é a própria aplicação de recursos públicos em uma obra contra-argumento que foi construído é que, se ele é recurprivada. Embora exista um debate sobre a natureza do poten- so público, então existe interesse público naquela obra.
cial construtivo, parece que tem se encaminhado nesse en- Em toda cidade sede da Copa, o que a gente tem observatendimento. De acordo com a nossa leitura, baseada no esta- do é uma perversão da categoria ‘interesse público’, para
tuto da cidade, da lei 10247/2001, o que
legitimar todo tipo de obra sem avaliaregulamentou nível nacional esse instrução real dos impactos desses projetos.
A população está
mento de política urbana, trata-se de um
Ninguém está dizendo que em nenhupagando, via
mecanismo a ser aplicado em casos de inma hipótese esses recursos poderiam
BNDES, a
teresse público, e dentro de alguns critérios
ser aplicados, mas desde que consultamuito específicos. O primeiro deles é em
da a população, desde que consultado
construção do
imóveis de interesse de preservação históo interesse público real, desde que
estádio.
rico-cultural. Nesses casos, é óbvio, Curitiba
estabelecidas contrapartidas justas por
alega que há muitos anos já usa o tal do potencial construtivo parte do particular e desde que instituídos mecanismos
com base na Lei de solo criado, como eles chamam aqui, para de transparência e controle social da gestão desse recurreformas, obras e restauração. Mas esses casos são imóveis so. Agora, nada disso existe no caso da Arena da Baixada.
previstos dentro da utilização do potencial construtivo pela lei
JS: O repasse para a obra na Arena é irregular,
federal.
então?
JS: Pessoas que defendem a liberação de recursos TH: A engenharia jurídica e financeira realizada por parpara a Arena justificam a aplicação do recurso dizen- te do município e do estado foi feita para maquiar o
do que eventos municipais poderiam ser realizados que é, na verdade, uma doação. Pelo seguinte: os R$
90 milhões cedidos em 2010 deveriam cobrir a parte
lá. Como você avalia isso?
TH: Até pouco tempo o grande discurso dos idealizadores do do município e também a do estado do Paraná, porque
potencial construtivo era que ele não era recurso público, logo, esse valor representava dois terços da obra, orçada na
poderia ser usado como bem se entendesse. Isso tem caído época em R$ 135 milhões – hoje as estimativas pasdiante do posicionamento dos relatórios que o Tribunal de sam de R$ 200 milhões, por isso que querem alterar a
Contas do Estado do Paraná vêm emitindo e também diante lei. O Atlético pegaria um empréstimo com o BNDES e o
de jurisprudências em nível nacional. A utilização sem critérios potencial construtivo seria a garantia desse empréstimo
do potencial construtivo em nível de doação, sem nenhuma (para realizar o seu terço da obra). Ou seja, um título públicontrapartida, ou quase sem nenhuma contrapartida do parti- co garantindo o empréstimo de dinheiro público. Só que,
cular é uma forma de abrir mão de uma captação de recursos como os valores do potencial construtivo são flutuantes, o
BNDES não aceita que esses títulos sejam
que o município poderia auferir posteriormente.
indexados na garantia. É essa alteração na lei
JS: Em outras palavras, o potencial construtivo é re- que a prefeitura propõe que seja feita, o que
é absurdo. O BNDES então recusou essa
curso público?
TH: Claro. Como eu disse, não é ponto pacífico do entendimen- garantia. Aí entra o Governo do Estado,
to jurídico, mas tem-se construído esse entendimento, inclusi- que alterou as normas do fundo de in-

Foto: Divulgação

vestimento estadual – um fundo que recebe repasses,
inclusive do Governo Federal, e distribui entre os municípios, para que o fundo fosse o articulador desse investimento do BNDES. O que acontece hoje é o seguinte: o município emitiu o potencial construtivo, esse potencial construtivo será entregue ao fundo estadual e o
estado toma o empréstimo do Governo Federal, dando
como garantia o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Estadual, que o BNDES aceita.
JS: Como você avalia o aumento do valor dos
títulos do potencial construtivo que está sendo proposto agora?
TH: Não tem como a Prefeitura dizer qual é o valor do
potencial construtivo. Eles querem usar esse modelo
porque, na prática, o potencial construtivo não precisa
ser vendido. Como ele vai ser utilizado como garantia
de um empréstimo público, você pode indexar ele num
valor que não é real para fingir que ele serve como
garantia. Ou, seja, vai ser um título podre, um título que
não vai valer o que diz que ele vale. Quando ninguém
quiser pagar, essa (possível) dívida vai ser da população de Curitiba. A população está pagando, via BNDES,
a construção do estádio. E pagando novamente caso
os títulos de potencial construtivo não sejam vendidos.
E nada garante pra nós que a CAP S.A., empresa criada
apenas para cuidar das obras do Atlético para a Copa
de 2014, vá pagar seus empréstimos. Ela pode falir,
pode se dissolver após 2014 e quem vai ficar com a
dívida somos nós.

Foto: Bruno Zermiani

Engenharia financeira
injeta dinheiro público
em obra privada

COLETIVOS
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///CAMPANHA DE LUTAS 2013
/// COLETIVO ASSISTENTES SOCIAIS

Fetsuas encaminha
carta a candidatos

Coletivos devem discutir pautas
específicas até novembro
Por Manoel Ramires

Por Bruno Zermiani, sup. Guilherme Carvalho

O Fórum Estadual dos/as Trabalhadores/as do Sistema
Único de Assistência Social (Fetsuas) do Paraná enviou uma
carta aos candidatos que concorrem aos cargos de prefeito e
vereador nessas eleições. O documento lista uma série de
reivindicações do Fórum, pedindo que, caso concorde, o
candidato assine e envie de volta o arquivo para o Fetsuas.
Entre os pedidos está a criação da Secretaria Municipal
de Assistência Social e a implantação e ampliação de
serviços especializados para pessoas em situação de risco,
como população em situação de rua, idosos, pessoas com
deficiência, mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes.
O Fórum se comprometeu a divulgar a lista dos elegíveis
que assumiram o compromisso em sua página na internet.

2013 já começou. Pelo menos para os servidores públicos municipais. O Sismuc está organizando
nos coletivos (confira agenda no final do jornal) os debates e as demandas específicas por segmento. A
construção das pautas específicas e geral ocorre nos meses de outubro e novembro. Em dezembro, após
assembleia geral, as reivindicações dos trabalhadores serão encaminhadas à Prefeitura de Curitiba.
Algumas pautas já trabalhadas são a recuperação das perdas históricas, auxílio refeição em pecúnia
para todos os servidores, aumento real dos pisos salariais em todos os níveis de escolaridade, novos
critérios para crescimento na carreira, combate ao desvio de função, qualidade do ICS, entre outros.
Para Carla Vanessa Alves Lopes, coordenadora de estrutura do Sismuc, este é um importante momento de organização dos trabalhadores. “Independente do próximo prefeito, são os servidores que
devem pautar seus problemas e reivindicar melhorias nas condições de trabalho, carreira e salários”,
incentiva.
Outra iniciativa que os servidores devem tomar, conforme orientação da diretoria do sindicato, é
iniciar os debates nos seus locais de trabalho com os colegas. Esta atividade ajudará a amadurecer as
propostas a serem apresentadas nos coletivos.

/// COLETIVO FINANÇAS
/// COLETIVO EDUCADORES

Seminários reúnem servidores
em busca da equiparação
Por Guilherme Carvalho

Os seminários da educação chegam a sua quinta edição no dia 27 de outubro debatendo o tema
aposentadoria especial. O último encontro ocorreu no dia 29 de setembro, no Sismuc, e contou com o
tema “formação e a capacitação dos educadores”. A atividade vem ocorrendo mensalmente em torno
do debate sobre a importância de equiparar os direitos dos educadores ao dos professores na Prefeitura de Curitiba.
Equiparação entre educadores e professores
Sobre este assunto, já existem, inclusive, decisões que reforçam a igualdade entre os dos segmentos. Uma decisão do Ministério Público de Belo Horizonte, expedida pela promotora Patrícia de Almeida,
no dia 7 de julho de 2011, segue neste sentido.
Ao considerar a situação dos educadores no município, o MP recomendou que o prefeito Márcio de
Araújo Lacerda “encaminhe projeto de lei à Câmara Municipal, no sentido de revogar os dispositivos
normativos anteriores, relativos ao cargo de Educador Infantil e, notadamente, equiparar o status
profissional e jurídico de Educador Infantil ao de Professor, nos níveis iniciais da carreira (educação
infantil básica), assegurando-lhes os mesmos direitos para todos os fins, inclusive de tratamento e
política salarial, remuneração, gratificações e aposentadoria”.

Calendário do Seminário
Confira abaixo quais são os próximos seminários agendados. As inscrições
são gratuitas e podem ser realizadas pela página do Sismuc na internet
(www.sismuc.org.br).

27 de outubro - Aposentadoria Especial
5 de dezembro - Assembleia dos Educadores

Seminário debate
contas da Prefeitura
Por Guilherme Carvalho

Está agendado para o dia 24 de outubro, 19 horas, o 1º
Seminário de Finanças sobre Lei Orçamentária. A atividade é
promovida pelo coletivo das Finanças e o objetivo é debater o
Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2013. O investimento
em pessoal, prospecção de crescimento da receita corrente
líquida e comparativo com o investimento em servidores estão
entre os itens a serem abordados. Técnicos do Dieese estão
sendo convidados para falar sobre o assunto. Além disso, o
seminário também servirá como base para subsidiar a construção da pauta de reivindicações 2013.
A atividade é dirigida a todos os servidores, mas os interessados em participar devem se inscrever pelo telefone 33222475 ou pela página do Sismuc (www.sismuc.org.br). Será concedido certificado aos participantes e não há custos. As vagas
são limitadas.

/// COLETIVOS

Coletivos têm datas fixas
Por Guilherme Carvalho

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. 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.
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CONJUNTURA

/// CURTAS

/// DESCASO

Sindiquímica/PR sofre atentado
A posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Petroquímicas do Paraná (Sindiquímica/PR) foi marcada por um atentado, no
dia 14 de setembro. Um homem encapuzado invadiu a sede do sindicato e
atirou contra o prédio, no bairro Fazendinha, em Curitiba. Segundo eles, “o
saldo da última negociação salarial foi a demissão de 12 trabalhadores e 5
advertências”. O atentado está sendo investigado pela Polícia Civil. (MR)

Bancários conseguem 7,5%
de reajuste no salário
Após uma greve que durou 9 dias e fechou mais de 9 mil agências no país
todo, a maioria das assembleias dos bancários aprovou a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e decidiu pela volta às atividades. Em
Curitiba, mais de 600 bancários compareceram à assembleia no dia 26 de
setembro para aprovar as propostas. Os bancários conquistaram 7,5% de
reajuste salarial (reposição da inflação mais 2,02% de ganho real) e 8,5% de
reajuste nos pisos da categoria e nos vales alimentação e refeição (2,95% de
ganho real), além de outros benefícios. (Com informações da CUT)
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IAP reduziu drasticamente quadro
de servidores públicos e aumentou
terceirização. Curitiba tem apenas
sete fiscais para inspecionar
recursos hídricos e saneamento

Caos na Sanepar resulta
da terceirização na
fiscalização

Greve dos Correios
termina na justiça
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu pelo aumento aos trabalhadores
e pôs fim à greve dos Correios. Não houve acordo com a Empresa de Correios
e Telégrafos (ECT) nas primeiras propostas, o que levou o caso para um
dissídio coletivo votado no dia 27. O tribunal decidiu que o salário dos trabalhadores terá reajuste de 6,7% retroativo a 1º de agosto e aumento linear de R$
80 a partir de 1º de outubro de 2011, além de aumento no vale-refeição. Os
trabalhadores voltaram ao trabalho no dia 28, após decisão das assembleias
regionais. (BZ)
Foto: Gibran Mendes/CUT-PR

Petroleiros fazem greve
de advertência
Os petroleiros do Paraná e Santa Catarina realizaram greve de advertência de
24 horas, com corte de rendição de turno no último dia 3. A paralisação foi
convocada pela Federação Única dos Petroleiros e é reflexo da indignação da
categoria em relação à contraproposta apresentada pela Petrobras. A empresa
ofereceu reajuste salarial de 6,5%, o que representa ganho real entre 0,9% e
1,2%. Os petroleiros reivindicam a reposição da inflação de acordo com o
Índice de Custo de Vida (ICV/Dieese) mais 10% de ganho real. (Sindipetro PRSC)

Por Manoel Ramires

Recentemente a Sanepar foi denunciada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ibama
como “empresa de fachada”. Segundo a
acusação, a empresa é a maior responsável pela poluição do Rio Iguaçu. No entanto, a acusação não mostra que um dos principais problemas é justamente a
terceirização da fiscalização do meio ambiente. Tanto Governo do Estado, como Prefeitura de Curitiba têm entregado à iniciativa privada o papel de inspecionar a qualidade da água, do ar e do solo. E há bastante tempo.
1.200. Este era o número de concursados em 1992, no Instituto Ambiental do
Paraná (IAP). 20 anos depois, nem a metade (567 concursados) trabalha no serviço
de fiscalização de empresas privadas e
públicas, como a Sanepar. Eles foram substituídos por 256 terceirizados, 245 estagiários e 58 comissionados. “A proporção de
terceirizados e servidores públicos é quase a mesma”, informa a assessora de imprensa Cláudia Maria de Morais. Para piorar a situação, em 2014, a quantidade de
servidores pode cair para 268 com as aposentadorias.
Em Curitiba, a fiscalização dos rios
sofre do mesmo problema: terceirização e
falta de servidores públicos. Enquanto a
Prefeitura paga R$ 504 mil à empresa pri-

vada Cembra Engenharia, o Departamento de Recursos Hídricos possui apenas sete
servidores atuando na fiscalização de
toda Curitiba. Embora o papel da
Cembra seja “avaliar permanentemente todo o sistema de abastecimento de
água e coleta de esgotos”, conforme contrato, ela não pode sequer fazer uma notificação. Isso ocorre porque só os agentes públicos têm poder de polícia administrativa.
Para Eduardo Recker, diretor do sindicato e fiscal, o problema do esgoto não
reside nas empresas públicas, mas na
terceirização e na postura dos atuais
governantes: “Nós multamos a Sanepar
diversas vezes. O problema está no
gestor público que desperdiça dinheiro
público com terceirização e não quer
melhorar os serviços prestados pela empresa pública”, aponta.
Denúncia
Segundo a PF, a Sanepar, que administra a rede de esgoto e tratamento em
Curitiba, não trata 30% do esgoto no
Paraná e 40% do esgoto da Estação de
Tratamento de Esgoto Belém. Isso resulta na poluição dos rios e da vegetação
de Curitiba e do Paraná, prejudicando o
abastecimento da Capital e a atividade
agrícola.

AGENDA
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/// CALENDARIO

Sinopse: Um lugar
para se perder alguém
O renomado diretor brasileiro Walter Salles apresenta no filme “Terra Estrangeira” o sentimento de desolação que tomou conta dos brasileiros no início dos anos
1990, quando o então presidente Fernando Collor de Mello anunciou o confisco das
poupanças. Paco, um aspirante ao teatro, depara-se com a morte de sua mãe e
resolve realizar o sonho dela, viajando para Portugal a fim de visitar a terra natal dela.
Com a ajuda de um compatriota, Paco consegue chegar ao país e lá depara-se com
uma situação ainda pior do que a que deixou no Brasil. Conhece uma mulher com
quem convive e passa a lidar com uma dura realidade a qual muitos brasileiros tem
de enfrentar em países distantes. O filme ganhou prêmios internacionais e é marcado
pelo bom trabalho de direção e fotografia, ressaltada pela reprodução em preto e
branco. (GC)
Ficha técnica:
Título: Terra estrangeira
Diretor: Daniela Thomas, Walter Salles
Ano: 1995
País: Brasil
Gênero: Drama
Cor: Colorido
Distribuidora: Não definida

Foto: Divulgação

Resenha: uma guerra
entre camponeses e capitalistas
O centenário do maior conflito civil das Américas que envolveu camponeses e
interesses políticos e econômicos na região do chamado Contestado é marcado pelo
lançamento do livro do jornalista curitibano Milton Ivan Heller, cujo título é “A atualidade do Contestado”. Familiarizado com temas que representam verdadeiros tabus
para a sociedade paranaense, Heller traz neste livro, lançado pela JM Editora, um
importante arsenal de documentos que comprovam os absurdos cometidos pelo
governo federal desde quando o Paraná emancipou-se de São Paulo, em 1853.
A empresa norte-americana Brazil Railway, em conjunto com a subsidiária
Lumber, e com apoio do seu advogado Affonso Camargo, então vice-governador do
Paraná, seria responsável pela sumária desapropriação de terras no entorno da linha
férrea que ligou São Paulo ao Rio Grande do Sul. Aproveitando-se do desmatamento
de 15 km de cada lado da linha, os empresários foram expulsando os moradores.
Mais do que a disputa territorial entre
Paraná e Santa Catarina, o livro de Heller
aponta para os fatos que resultaram na
desapropriação de um povo camponês e
seu posterior massacre em benefício de
interesses econômicos internacionais. (GC)
Ficha bibliográfica:
HELLER, Milton Ivan. A atualidade do
Contestado: edição do centenário da
guerra camponesa. Curitiba: JM Editora,
2012.

Foto: Guilherme Carvalho

05/10 – Coletivo
da SMELJ
Horário: 19h
Local: Sismuc
08/10– Coletivo
da Saúde
Horário: 19h
Local: Sismuc

27/10 – Seminário
da Educação
Horário: 08h
Local: Sismuc

10/10- Coletivo da
Guarda Municipal
Horário: 19h
Local: Sismuc

29/10 – Coletivo
dos Aposentados
Horário: 14h
Local: Sismuc

11/10 - Coletivo da FAS
Horário: 19h
Local: Sismuc

30/10 – Reunião dos
Representantes
Horário: 08h e 14h
Local: Sismuc

15/10 - Coletivo SMOP/
SMMA/SGM/SMAD
Horário: 18h
Local: Sismuc
17/10 - Coletivo dos
Educadores
Horário: 19h
Local: Sismuc
18/10 – Coletivo dos
Excluídos
Horário: 19h
Local: Sismuc
19/10 - Coletivo do ICS
Horário: 19h
Local: Sismuc

01/11 – Coletivo da
SMAB
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
05/11 – Coletivo dos
Agentes
Administrativos
Horário: 19h
Local: Sismuc
07/11 – Coletivo dos
Trabalhadores de
Escola
Horário: 19h
Local: Sismuc

22/10 - Coletivo da FCC
Horário: 19h
Local: Sismuc

08/11 – Coletivo
da FAS
Horário: 19h
Local: Sismuc

24/10 - Coletivo
das Finanças
Horário: 19h
Local: Sismuc

09/11 – Coletivo da
Câmara Municipal
Horário: 19h
Local: Sismuc

25/10 – Coletivo
dos Fiscais
Horário: 19h
Local: Sismuc

12/11 – Coletivo
da Saúde
Horário: 19h
Local: Sismuc

