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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br.

ORGANIZAÇÃO
FORMAÇÃO SINDICAL

EDITORIAL

A consolidação da democracia
2013 é marcado por um importante passo na consolidação da democracia no Brasil. Há 25 anos era promulgada a Constituição Federal, em 1988.
A data foi lembrada pela Ordem dos Advogados do Brasil em evento realizado
no começo de outubro. Na celebração, o presidente da OAB Marcus Vinicius
Furtado Coêlho ressaltou que “homenagear os parlamentares e políticos (que
escreveram a constituição) é uma forma de dizer da importância da Constituição Federal como marco regulatório da sociedade civil. Precisamos lembrar
que a Constituição e a democracia andam juntas, e daí nasce à qualificação
de Estado de Direito Brasileiro”.
Por outro lado, a consolidação da democracia vai muito além de políticos, partidos ou entidades de classe. Ela se consolida, principalmente, pela
luta dos trabalhadores por dentro de seus sindicatos. Afinal, foi o movimento sindical no ABC paulista que intensificou a luta pela redemocratização do
país, em 1983, junto com a Central Única dos Trabalhadores.
E é no mesmo sentido de luta democrática e valorização do serviço
público que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais foi fundado em
28 de outubro de 1988, ou seja, 22 dias após a promulgação da nova Constituição Federal.
Estes nossos 25 anos de existência são marcados por muita resistência e combate. Apesar de todas as adversidades, perseguições políticas,
repressões e mudanças de gestão, o Sismuc se consolidou como entidade
representativa sempre ao lado dos interesses dos trabalhadores e contra medidas da administração municipal que resultassem em perdas e direitos dos
servidores.
Atualmente, como sempre, o principal objetivo continua sendo a luta
em defesa do serviço público de qualidade, aliada a uma política de fortalecimento das lutas sociais no continente latino americano e no mundo.
Passados 25 anos da Constituição e da nossa fundação, devemos nos
armar de entusiasmo e coragem para enfrentar os desafios que se apresentam. Se as vozes das ruas clamaram por educação, saúde e segurança de
qualidade, cabe a nós, sindicato e servidores públicos, como no passado, assumir a liderança e dar o rumo para que isso ocorra de forma eficiente, justa
e igualitária.
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Livros de entrevista e crônica fazem
parte da comemoração dos 25 anos

A história do
Sismuc em páginas
geral: “O leitor poderá extrair conteúdos

Por Manoel Ramires

históricos importantes que agora estão etO Sismuc lança dois livros em

ernizados nesta publicação. Mais do que

comemoração aos 25 anos do sindicato. O

simples resgate de entrevistas, o que o Sis-

primeiro a ser lançado é o ‘Vozes da Con-

muc traz, neste impresso, é um conteúdo

sciência’, que reúne 43 entrevistas publi-

informativo e formativo atual para os ser-

cadas no jornal da entidade. Em seguida

vidores”.

será lançado o livro “Crônicas dos Excluí-

Já o livro “Crônicas dos Excluídos”

dos”, abordando histórias da maior greve

visa marcar os dois anos da maior greve

do Sismuc, que durou 74 dias.

de servidores municipais do Paraná. Além

O livro “Vozes da Consciência” traz

de narrar alguns causos durante os 74 dias

entrevistas publicadas entre 2009 e 2013 e

de paralisação, a obra literária busca “con-

apresentadas em ordem cronológica. São

tribuir para diminuir uma deficiência da

personalidades do Brasil e do mundo liga-

literatura sindical que é o registro de sua

das aos movimentos sociais e sindicais

história e de uma cultura sindical: com-

que debatem temas importantes para os

portamentos, identificação, luta de class-

servidores municipais e a classe trabalha-

es”, observa Adriana Kalckmann, coorde-

dora em geral.

nadora de comunicação do Sismuc.

Segundo Ana Paula Cozzolino, o

As datas e os locais dos lançamen-

livro marca a forte presença do sindicato

tos serão informados posteriormente pelo

nas lutas dos trabalhadores de maneira

site www.sismuc.org.br

Coordenação Geral
Ana Paula Cozzolino

Coordenação Formação e Est. Socioeconômicos
Eduardo Recker Neto

Coordenação de Administração
Everson Roberto Schiessel

Coordenação de Políticas Sociais
Patrícia de Souza Lima

Coordenação de Finanças
Edilson Aurélio Melo

Coordenação Org. por Local de Trabalho
Cathia Regina Pinto de Almeida

Coordenação de Estrutura
Irene Rodrigues dos Santos

Coordenação Políticas Sindicais e Relações de Trabalho
Juliano Rodrigo Marques Soares

Coordenação Comunic. Informática
Adriana Claudia Kalckmann

Coordenação de Saúde do Trab. e Meio Ambiente
Vera Lucia Armstrong

Coordenação de Assuntos Jurídicos
Rita Choinski Kloster

Coordenação Aposentados
Salvelina Borges

Coordenação Gênero, Juventude,
Etnia e Diversidade Sexual
João Guilherme Bernardes
Conselho Fiscal (titular)
Augusto Luis da Silva
Icléa Aparecida Alves Mateus
Laurindo Corte Filho
Paulo Gomes
Soraya Cristina Zgoda
Conselho Fiscal (suplente)
Arno Emilio Gerstenberger Jr
Isaias Rufino Bezerra
Osni Narestki
Odilon Adriano de Oliveira
Renato Alves Ferreira

Direção
Alessandra Claudia de Oliveira, Alice da Silva, Andrea da Silva Sampaio,
Ari Junior de Miranda, Carmem Lucia Amaral Reichdal, Daniel Augusto
Simões, Demerval Ferreira da Silva, Diana Paula Leão Guérios, Elaine
Cristina Borba dos Santos, Giuliano Marcelo Gomes, Henrique Ramos
Santana, Ilma Alves Bomfim, José Ezael Pott Ferrando, Leandro Francel
Alves Servilha, Leila dos Santos, Linda Alice Góes Gregorczuk, Lurdes
Farias, Marcos Aurélio Fernandes Jesus, Maria Aparecida Martins Santos,
Mario Barbosa, Marlene Aparecida S. Cazura, Marlene Camargo Melo,
Mauro Scarmocin, Natel Cardoso dos Santos, Paula Regina Jardim Campos,
Paulo Canova Filho, Rosimeire Aparecida Barbieri, Sebastião Rodrigues
Alves, Sonia Maria Barbosa Campos, Suely Terezinha Araújo, Vera Lucia
Martins Pio, Maria Lia Rosa e Guilherme Felippe do Prado, Luiz Carlos
da Silva, Maria Celene de Matos Nogueira, Eva Kovalczykovski, João
Medeiros Pereira, Everson Camargo, Simone Anciut Pires, Alzira Isabel
Steckel, Sonia Nazareth Duarte e Patrícia Cristina Gonçalves.

Esta edição
foi fechada
às 18 horas, de
10/10/2013.

ORGANIZAÇÃO
DIREITO À LIBERDADE
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Verdade
realiza
audiência
pública

Encontre documentos e leis na página
do Sismuc com facilidade.
www.sismuc.org.br/documentos.asp
www.sismuc.org.br/legislacao.asp.

ANIVERSÁRIO DO SINDICATO
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Baile do Servidor, livros, documentários e
página na internet fazem parte das atividades
que marcam a história do maior sindicato de
base municipal do Paraná.

Sismuc prepara atividades
dos 25 anos de fundação
Foto: Arquivo Sismuc

Guilherme Carvalho

Curitiba realizou, no incío de outubro, a
3ª Audiência Pública da Comissão Estadual da
Verdade (CEV/PR). Criada no começo deste ano
pelo Governo do Paraná, a organização conta com
parceria da Comissão da OAB/PR, UFPR, Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça
e Grupo de Trabalho pela Verdade do Sindicato dos
Jornalistas do Paraná.
Doze ex-presos políticos do Paraná prestaram depoimentos sobre as perseguições sofridas
durante o período do regime militar. Também
foram convocados o então militar Mário Expedito
Ostrovski, denunciado por Isabel Fávero, durante a
1ª Audiência Pública da CEV/PR, em Foz do Iguaçu,
como um dos responsáveis pelas torturas sofridas
durante o período em que permaneceu presa.
O objetivo da CEV/PR é examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos
praticadas no Paraná durante o período de 18 de
setembro de 1946 a 05 de outubro de 1988, bem
como auxiliar a Comissão Nacional da Verdade na
produção do relatório nacional referente ao Paraná.

Por Guilherme Carvalho
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Acompanhe o Sismuc
nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
e @sismuc

NA LUTA POR MELHORIAS

MOBILIZAÇÃO
Pautas não são respondidas e paciência termina.
Servidores mantém diálogo aberto, mas esperam respostas concretas

Se não avançar é greve
Foto: Joka Madruga

Por Bruno Zermiani

A partir do dia 15 de outubro, as unidades de saúde
da cidade não funcionarão, a
menos que a Prefeitura apresente propostas que garantam
condições de trabalho dignas
para os trabalhadores. A paralisação se tornou inevitável após
as sucessivas negativas da administração municipal às pautas
dos trabalhadores.
A mobilização dos servidores da saúde vem sendo
construída há bastante tempo.
Após várias reuniões, assembleias e atos, as unidades de
saúde de Curitiba tiveram o
atendimento paralisado no dia
30 de setembro. Durante trinta
minutos, nas trocas dos turnos,
os servidores se reuniram e
entregaram uma carta à população, explicando a realização

Foto: Manoel Ramires

do ato e os problemas da saúde
na cidade.
A mobilização representa um protesto contra a falta de

respostas concretas para as pautas da categoria. As negociações
vêm sendo feitas desde o início
do ano, mas pautas históricas

dos servidores, como a incorporação do IDQ e a isonomia na
carga horária, foram negadas ou
deixadas de lado.

ORGANIZAÇÃO DAS UPA’S

A paralisação do dia 30
foi realizada tanto nas unidades
básicas como nas unidades Estratégia Saúde da Família e Unidades de Pronto Atendimento,
como a UPA Boa Vista. “Aqui
nós estamos sofrendo com a
falta de médicos. Além disso, a
questão da carga horária precisa ser definida de acordo com o
bem estar da categoria”, explica
a auxiliar de enfermagem Icléia
Melo Viana.
Nas upa’s, além das pautas gerais, os servidores estão
lutando por uma carga horária
que garanta minimamente sua
qualidade de vida. A Prefeitura insiste em utilizar a carga
horária 4/2 dias nestas unidades. O problema é que esta
carga garante aos trabalhadores
apenas um fim de semana de
descanso a cada 45 dias, atrapalhando o convívio familiar.

Proposta é de que grupo defina em 30 dias
o modelo adotado em Curitiba.
Mudança só ocorreria em 2014.

Sem acordo, Prefeitura propõe
comissão para discutir a escala
Por Manoel Ramires

12 horas de trabalho por
60 de descanso ou jornada 4 por
2? Nenhum dos dois modelos,
por enquanto. Os servidores de
Curitiba e a Secretaria de Saúde
não chegaram a um acordo
quanto à escala a ser adotada
nas UPA’s e nas Unidades Básicas. Em reunião realizada no
último dia 7 os trabalhadores
negaram a escala proposta da
gestão e reforçaram o desejo de
uma jornada 12 por 60 também
no período diurno (UPA’s fazem

essa jornada à noite).
Por
outro
lado, o
secretário de saúde Adriano
Massuda se posiciona contrário
ao modelo. Diante do impasse,
foi feita a proposta de formação
de uma comissão paritária para
apontar o regime de escala definitiva a ser adotada em 2014.
Tanto a criação da comissão
como o possível resultado por
ela apresentado dependem de
aprovação em assembleia.
Comissão
A saída encontrada para
tentar superar a falta de avanço

na jornada de trabalho foi criar
uma comissão paritária com
oito representantes. Quatro indicados pelo sindicato e outros
quatro representando a Procuradoria Geral do Município (PGM)
e as secretarias da saúde e recursos humanos. Uma orientação
para a comissão é de que todos
os profissionais devem fazer a
mesma carga horária mensal
de trabalho, buscando a isonomia entre os trabalhadores do
diurno e noturno. A nova escala
poderá entrar em vigor a partir
de 2014.

MOBILIZAÇÃO
ISONOMIA CONQUISTADA

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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Promessa da inclusão deve ocorrer até metade do ano e
pode ser feita por cargo. Impasse está em questões burocráticas.

30 horas para excluídos começa em janeiro
Por Manoel Ramires

“É um compromisso de campanha do prefeito durante a campanha e ele vai honrar. Nós vamos
elaborar o cronograma para inserir
as categorias incluídas na redução”,
disse o secretário de Saúde Adriano
Massuda. A proposta da gestão é iniciar a redução da jornada dos excluídos da saúde de forma escalonada
em janeiro e concluir o processo até
o meio de 2014. No entanto, a gestão
não deixou explícito quais profissões
teriam a redução por primeiro. Por
outro lado, os agentes administrativos que desempenham atividades
na saúde não serão contemplados.
Já a situação dos orientadores de esporte e lazer está em discussão por
pertencer a Secretaria de Esporte e
Lazer (Smelj).
Segundo a secretária de Recursos Humanos Meroujy Cavet,
a ideia é reduzir a jornada para
30 horas por cargo, por secretaria
e não por lotação. Ela disse que é
necessário fazer a reorganização
das rotinas para que não haja problemas, como no caso dos psicólogos

Fotos: Manoel Ramires

e nutricionistas que podem estar em
outra secretaria como a educação.
“São muitos cargos. Pelo menos 500
seriam beneficiados com a redução
da carga horária. Nós não queremos
criar os ‘Excluídos 2, a continuação’.
Por isso estamos estudando”, explica
a demora.
O sindicato listou alguns locais que podem já ser incluídos em
janeiro como a Vigilância Sanitária e
o Laboratório Municipal. No entanto,
a defesa é que todos sejam incluídos
ao mesmo tempo. Para a secretária,
isso não pode ocorrer devido a
questões financeiras e burocráticas.
“É por isso que não temos o tema
amadurecido. Precisamos encaixar
a melhor forma para contemplar os
excluídos”, esclareceu.
Cronograma
Embora a Prefeitura diga que
a inclusão comece em janeiro de
2014, nenhum cronograma ou esboço de lei ou decreto foi apresentado. “A gente não tem nada palpável.
A gente precisa saber quem, quando
ou onde? Ver os números, o cronograma de inclusão”, se preocupa Diana Guérios, coordenador do Sismuc.
Manifestação realizada em dezembro de
2012 pelos excluídos, em frente ao prédio
onde mora o ex-prefeito Luciano Ducci.

QUESTÃO POLÊMICA

Sismuc participa de
debate sobre
Mais Médicos
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Foto: Arquivo pessoal

precisamos

VALORIZAÇÃO EM PAUTA

Argumento é que a categoria já exerce essa
função em vários pontos da cidade.

Em audiência pública,
guardas solicitam função
de agente de trânsito
para a categoria
Foto: Bruno Zermiani

Por Bruno Zermiani

Os guardas municipais marcaram
presença na câmara dos Vereadores de Curitiba no dia 25 de setembro para participarem da audiência pública que discutiu a
criação do cargo de agente de trânsito pela
Prefeitura. Os profissionais cobram que o
cargo seja incorporado à guarda, o que representaria a abertura de concurso público
e investimento na corporação.
Além de alguns vereadores e dos
guardas, a audiência teve a presença da
secretária de trânsito de Curitiba, Luiza
Simonelli. Ela fez a apresentação da proposta que transfere a responsabilidade de fiscalização do trânsito da URBS para a Setran.
Os guardas se posicionam contrariamente à
criação do cargo.
Entre os argumentos, o fato de que a
guarda já faz essa fiscalização, sem receber o
devido reconhecimento para isso. “A guarda

já coordena o trânsito na frente das escolas
e em outros locais. Temos capacidade para
desempenhar esse papel. Nos perguntamos
porque a Prefeitura, que desde o começo do
ano diz que está sem dinheiro, quer criar
outro cargo quando pode transferir este papel para a guarda”, argumenta Edilson Melo,
coordenador do Sismuc e guarda municipal.
Além disso, os guardas defendem
que a incorporação do cargo às funções da
categoria seria benéfica para a população.
O argumento se baseia no fato de que os
servidores receberiam e desempenhariam o
poder de polícia administrativa, garantindo
mais segurança no trânsito.
Foram também citadas cidades onde
a guarda desempenha este papel. Além de
cidades menores, como São José dos Pinhais, algumas das maiores cidades do país
possuem guardas municipais atuando como
agentes de trânsito. É o caso do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.

COLETIVO DOS APOSENTADOS

Prefeitura assina
novo contrato para
seguro de vida
Por Guilherme Carvalho

A Prefeitura deve anunciar em breve a nova empresa a oferecer o serviço, como resultado do pregão eletrônico número 9 de 2013. De acordo com informações de assessores do Instituto Municipal de Administração Pública
(IMAP), a empresa vencedora é a Capemisa, de São Paulo.
O resultado deve ser homologado em breve. Os valores descontados em folha dos servidores municipais, hoje fixado em 5%, deve ter uma pequena redução, conforme informado. Já o valor do benefício deve ser mantido.
O tema foi abordado no coletivo dos aposentados
da Prefeitura realizado na tarde do último dia 26, no Sismuc, como ocorre em todas as últimas quintas-feiras do
mês.
Polêmica
O Sismuc defende o fim da contrapartida dos servidores, ou seja, que a Prefeitura arque com todos os valores
do seguro. Quanto ao benefício, a diretoria entende que
os pagamentos devem seguir os critérios de solidariedade,
ou seja, a garantia de que todos recebam o mesmo valor,
independente do salário.
O assunto já foi objeto de investigação do Tribunal
de Contas do Estado (TCE). O ex-procurador do município
Ivan Bonilha é o corregedor que determinou a suspensão
do contrato da Prefeitura com a Tokio Marine Brasil Seguradora por problemas no processo licitatório. Segundo
informado pela assessoria de imprensa do TCE, o contrato
previa o repasse de R$ 16,9 milhões de recursos da Prefeitura para a empresa.

Foto: Guilherme Carvalho

Aposentados participam de reunião do
coletivo no Sismuc. Atividade ocorre
mensalmente.

FORTALECENDO A LUTA

Sismuc realiza seminário para aprofundar debate e visa organizar
trabalhadores para cobrar a implantação do progama na Prefeitura.

Profuncionário é principal mecanismo de
valorização para trabalhadores de escola
Por Guilherme Carvalho

O Profuncionário é um
curso de formação de nível técnico do Governo Federal. Visa a
qualificação e valorização dos
funcionários da educação. A intenção é aprimorar o trabalho
destes servidores e capacitá-los. A
vantagem para os trabalhadores
de escola é que, a partir deste curso, eles se enquadram na carreira
de nível técnico e podem contar
com um aumento salarial significativo. Esta é uma pauta defendida pelo Sismuc desde 2010,
quando o programa foi lançado.
O problema é que as gestões que
se sucederam na Prefeitura de
Curitiba ainda não implantaram
o curso.
Por não possuir um programa de qualificação na área, os
cerca de 1.000 trabalhadores de
escola da PMC acabam desempenhando tarefas que não estão
no descritivo de função. Para
o coordenador do Sismuc João
Guilherme Bernardes, o problema é que estes trabalhadores,
apesar de participarem do processo edu- cativo estão desvalori-

zados em relação a professores e
educadores.
Seminário
Visando o aprofundamento deste tema e a tentativa de
avançar para a realização do
curso, o Sismuc promoveu um
seminário no último dia 5. A
atividade contou com a participação de agentes administrativos, apoios administrativos (inspetores), auxiliares de serviços
escolares, cozinheiras e copeiras.
Dentre os palestrantes estavam
Alessandra Oliveira (secretária
da CUT-PR e educadora da PMC),
Rosani Moreira e Silvana Prestes
(APP-Sindicato).
Esta não é a primeira vez
que eventos como este são realizados pelo sindicato. Outros
seminários já ocorreram a partir do lançamento da campanha
“Quem educa merece!”.
A equipe de jornalismo
do Sismuc entrou em contato
com a assessoria da Secretaria
de Educação, mas não obteve respostas quanto ao Profuncionário.
Onde já ocorre
Uma das instituições que

Foto: Guilherme Carvalho

promove o curso é o Instituto
Federal do Paraná (IFPR). O Governo do Estado é um dos que realizou convênio para formar cerca de 5 mil trabalhadores. Outras
prefeituras paranaenses também
já implantaram o Profuncionário.
Fazem parte desta lista cidades
como Rio Branco do Sul e Rio
Negro.

Mais sobre o curso

Cada uma das habilitações do Profuncionário é composta por 16
módulos: seis da Formação Pedagógica e dez da Formação Específica. Um módulo equivale a 60 horas. Assim, tem-se 360 horas
no eixo da Formação Pedagógica e 600 horas no eixo da Formação
Específica, totalizando 960 horas. Essas 960 horas dos módulos
somam-se a 300 horas no eixo da Prática Profissional Supervisionada (relacionadas com os estudos dos módulos). O total de 1.260
horas de curso é realizado na modalidade à distância.

EDUCAÇÃO

Sismuc participa da Conae
Foto: Assessoria Ângelo Vanhoni

Por Bruno Zermiani

Vários membros da diretoria
do Sismuc participaram da etapa estadual da Conferência Nacional de
Educação, a Conae, que definiu as
diretrizes para o encontro nacional,
marcado para fevereiro de 2014, em
Brasília. O tema foi “O Plano Nacional
de Educação (PNE) na Articulação do
Sistema Nacional de Educação: Par-

ticipação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração”.
A etapa estadual ofereceu
recomendações às propostas feitas
nas etapas municipais e intermunicipais. Estas alterações ajudaram na
construção do documento-base, que
será levado para o encontro nacional.
A Conae é o espaço mais importante para a discussão da educação no Brasil. O evento lida com

a educação como um todo, dando
atenção desde a educação infantil até
o ensino superior. Fruto de um movimento de mobilização da sociedade, o
evento teve criação em 2009, com as
conferências municipais e estaduais
que desenvolveram o primeiro encontro nacional, entre 28 de março e 1° de
abril de 2010. O resultado foi o novo
PNE e a realização das conferências
nacionais a cada 4 anos.

Acompanhe, em breve, as notícias
do Sismuc pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp
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DESCASO

COTIDIANO

Terceirização na segurança prejudica a educação e a comunidade, mas não é a única questão a ser resolvida.

Invasão de cmei’s reflete
problemas maiores
vivem de perto com a falta de estru-

Por Bruno Zermiani e Manoel Ramires

Foto: Bruno Zermiani

tura. A procura por vagas nos Centro
No fim de setembro, várias in-

Municipais Infantis é grande. No

vasões foram registradas em cmei’s

entanto, muitos prédios prontos já

de Curitiba. Centros como Eron-

passam por reformas. Em fevereiro,

dy Silvério e Monteiro Lobato, no

segundo anúncio do prefeito Gus-

Tatuquara, e Maria Gracita, no Cam-

tavo Fruet, o município precisaria de

po de Santana, foram depredados. O

R$ 1,18 milhões para por em funcio-

fato mais grave, porém, é que há di-

namento mais quatro cmei´s e uma

versos relatos de servidores alegando

escola municipal. Além disso, os con-

que a empresa terceirizada que faz a

tratos de manutenção (terceirizados)

segurança dos centros, a G5, descum-

estavam com pendências superiores

priu o contrato com a Prefeitura e

a R$ 2 milhões.

não se fez presente nos locais onde

Passados nove meses após a

aconteceram as invasões 12 minutos

constatação da Prefeitura, as obras

depois dos ocorridos, nem manteve

seguem em ritmo lento e os locais

agentes no local após as ocorrências.

fechados. É o caso do Cmei Iodéia

“Nós fomos informados, inclusive,

Felício, no Sítio Cercado, que ficou

que a empresa, ao invés de manter

pronto, mas passa por reformas no

um agente para fazer a segurança do

valor de R$ 100 mil. Com isso, nen-

local, como está no contrato, ligou

huma vaga foi aberta. No local, pais

para a Guarda Municipal para que

fizeram matrícula para início das

esta desempenhasse essa função”,

atividades em março de 2013. Chega-

acusa Juliano Soares, coordenador do

ram até a receber visita do núcleo de

Sismuc.

educação, mas nada mudou.

A terceirização da segurança,
infelizmente, é

apenas

um

O morador Henrique San-

dos

ches, vizinho do equipamento públi-

pro-blemas da educação de Curiti-

co, conta que quase não vê movimen-

ba. Os educadores não estão tendo

to no local que sofreu com infiltração

condições de trabalho nem sequer

no telhado. Henrique foi um dos

próximas do ideal para desempenha-

muitos pais que fizeram cadastro e

rem suas funções. Em enquete com

que aguardam poder matricular seus

os educadores eleitos delegados du-

filhos. Ou nem tanto. “Demorou tanto

rante o 10º Congresso do Sismuc, os

que minha filha cresceu e já está na

servidores apontaram que Curitiba

escola”, se indigna.

não cumpre integralmente a lei fed-

A mobilização dos servidores

eral. Dos delegados entrevistados,

é fundamental para reverter este

55,31% disseram que não cumprem a

quadro. Desde agosto, os educadores

hora permanência de forma integral.

e educadoras estabeleceram que no

Segundo os entrevistados, o trabalho

dia 15 de todos os meses, um ato seria

de planejamento é sempre dividido ao

realizado para chamar a atenção para

longo da semana, ou seja, não é feito

os problemas da educação. Neste

integralmente e sem interrupções.

mês, será feita a distribuição de um

Cmei’s fechados

material informativo com as pautas

Além da dificuldade de planejamento, os servidores ainda con-

da categoria para os pais nas regionais, a partir das 7h.

Pegadas dos vândalos, marcadas pelo pó do
extintor que foi aberto dentro de cmei arrombado.

LUTA SOCIAL

Latifundiários
ameaçam existência
de povos indígenas
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Foto: Julio Carignano

ENTREVISTA

Acompanhe as notícias na página do
Sismuc e fique bem informado:
www.sismuc.org.br.

Vereador pelo PCdoB, na cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, Paulo
Porto tem travado uma luta em defesa dos índios da região. Sua principal
bandeira é a demarcação de terras indígenas na região. Ele desafia ruralistas da região e políticos que alimentam um sentimento preconceituoso aos índios e cobra ações imediatas do Governo Federal para resolver a
situação. Porto, que também é professor de história da Unioeste, fala das
comnsequências disso para a sociedade brasileira.
JS: Quando se fala em demarcação de terra, o que
significa exatamente?
Jornal do Sismuc: Quais questões preocupam na região de PP: As pessoas não entendem, às vezes, que deCascavel?
marcar terra não é que as terras seriam dos indíPaulo Porto: A grande questão é territorial. Os guaranis genas. Hoje, pela constituição brasileira, ao detêm uma frase fantástica para explicar isto que eles falam marcar uma terra indígena toda posse pertence
“sem tekoha não há teko”. Teko significa aldeia e tekoha à União. O indígena não tem a posse, ele tem o
lugar. É uma composição linguística. Ou seja, sem aldeia usufruto. Ou seja, ela não pode nem arrendar,
não há cultura. Sem terra não há povos indígenas. Então nem alugar e nem vender. Essa terra pertence
o grande debate nacional não só no Paraná é a questão da ao patrimônio público. Então, toda vez que você
demarcação de terras. Se esse debate não for superado, no demarca terra é terra que vem pra União, ao consentido de garantir estes territórios ancestrais, nós tere- trário das grandes extensões de terras privadas
mos muitas dificuldades para garantir os direitos, sejam que não pertencem à União. Então, hoje, quaneles quais forem, dos povos indígenas.
do você demarca terra é garantia territorial, não
é uma perda territorial para o Brasil. Segundo
JS: Como está essa situação?
dados recentes do desmatamento brasileiro,
PP: Hoje, em especial em Guaíra e Terra Roxa, temos 6 al- nós temos alguns dados científicos de fotos de
deamentos indígenas não regularizados, 2 não reconheci- satélite que indicam que nós temos 4 níveis de
dos pelo estado brasileiro em Guaíra e 4 em Terra Roxa. desmatamento no Brasil. As terras menos de- vastadas
São aldeamentos muito pequenos. Alguns de 1 hectare de 1 para 10 são as terras indígenas; segundo, os parques
outros de 5 hectares. Enquanto essa situnacionais; terceiro, de 3 para 10, são os asação não for resolvida, ou seja, enquanto
sentamentos do MST. O resto são terras
Os guaranis, por
não se garantir a posse para usufruto da
devastada que são as grandes fazendas, o
exemplo, são um
terra por estes povos, eles terão uma insemonocultismo, a monocultura, em espepovo sem terra no cial a soja que se espalha aqui pelo Paraná.
gurança jurídica muito grande, o que acaba fortalecendo um discurso intolerante,
Paraná e no Mato
preconceituoso em relação aos povos inJS: Quais são os principais argumentos que
Grosso do Sul.
dígenas. O que vem acontecendo no oeste
movem esse tipo de preconceito contra a
do Paraná e também no Mato Grosso do
questão indígena?
Sul é uma onda crescente de um discurso preconceituoso, PP: São os mais estapafúrdios possíveis. De que há muita
intolerante e colonialista em relação aos povos indígenas. terra para pouco índio. É um argumento equivocadíssimo.
Isso só será combatido quando nos conseguirmos garantir Depende de que povo indígena nós estamos falando. Os
a demarcação territorial desses povos.
guaranis, por exemplo, são um povo sem terra no Paraná
Por Guilherme Carvalho

JS: Hoje são aproximadamente 3 mil índios nessa região. É
isso?
PP: Contando todas as aldeias, cerca de 2,8 mil índios.

e no Mato Grosso do Sul. Nós temos que ter claro que a
cultura humana se modifica. Não é porque o guarani de
hoje está diferente do guarani de 500 anos atrás que não
continua sendo guarani. Nós brasileiros somos diferentes

do que fomos há 100 anos atrás e permanecemos brasileiros. Não é o fato do indígena usar celular, facebook, tv a
cabo que ele deixa de ser indígena. Que bom que ele se apropria da nossa tecnologia, mas vai usar da maneira dele.
JS: Existe um movimento bastante conservador na região
oeste que vem de setores ruralistas, do latifúndio. Qual é o
argumento que essas pessoas usam para impedir que a demarcação aconteça?
PP: Os argumentos são de que os indígenas obstaculizam
o desenvolvimento agrário no Brasil. Essa é uma grande
falácia até porque a demarcação de terras é uma fatia muito pequena ao direito que esses povos têm e não inviabiliza em nada o agronegócio, infelizmente.
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DENÚNCIA

Servidor sindicalizado tem assessoria
jurídica no Sismuc para questões
trabalhistas. Basta agendar horário.

TRABALHADORES NA LUTA

Projeto está para ser aprovado na Casa Legislativa
foi apresentado às pressas e sem debate com a sociedade.

Richa propõe privatização da RTVE
Por Régis Cardoso/SindijorPR

Com o objetivo de debater o Projeto 383/2013, considerado uma privatização disfarçada
da Rádio e Televisão Educativa
do Paraná (RTVE-PR), diversas
entidades de classe se uniram
para fazer frente à medida apresentada pelo governador Beto
Richa. Pelo projeto cria-se a empresa “E-Paraná Comunicação”.
A proposta está para ser aprovada na Casa Legislativa, porém,
a Comissão pretende levar a
questão para uma maior apreciação junto à sociedade. Outra
ação é aprofundar a questão com
jornalistas em todo o estado a
partir de atividades regionais.
Uma Reunião Pública realizada na Sala das Comissões
da Assembleia Legislativa do
Paraná, no dia 2 de setembro,
definiu algumas diretrizes a serem tomadas. A principal decisão
foi criar uma Comissão para
iniciar um diálogo com o governo para ampliar a participação
da sociedade no que se refere à
RTVE. Outra medida adotada foi
o pedido de um parecer da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público
do Paraná. O documento é assina-

do por várias entidades sindicais
e organizações sociais. Entre os
que assinam o pedido está o Sismuc.
Atual situação da RTVE
O Sindicato dos Jornalistas do Paraná (SindijorPR), juntamente com várias entidades, vem
defendendo uma maior atenção
de toda sociedade paranaense
para a questão da emissora pública estatal. As condições precárias
em que os trabalhadores se encontram foram relatadas em diversas situações. “Há um quadro
de doença no trabalho. Identificamos trabalhadores que rodaram
por várias funções e após mudança de governo foram demitidos”, disse Pedro Carrano, diretor
do Sindijor.
Falsa comparação
Além dessa tramitação apressada por parte do governo,
outro ponto causa desconfiança
das entidades. Algumas vozes
governamentais têm comparado o projeto ao mesmo marco
da criação da Empresa Brasil
de Comunicação (EBC). Eliane
Gonçalves, representante dos
funcionários no Conselho Curador da EBC – instância máxima
da entidade, desmente o governo. “O Conselho Curador da EBC

tem 22 membros. Quatro são de
ministérios, um membro é eleito
pelos trabalhadores, neste momento eu fui a eleita, dois são indicados pelo Congresso Nacional
e 15 membros são da sociedade
civil”, explicou Gonçalves.
Para entender a diferença
é precisa apontar que, no Paraná,
o Projeto de Beto Richa é ter uma
composição de 7 membros. Des-

ses, 5 são da própria secretaria
do estado, um é representante do
SIAPAR (Sindicato da Indústria
Audiovisual do Paraná) e um é
membro da sociedade civil.
TV Pública em Ponta Grossa
Hebe Gonçalves, da Universidade Estadual de Ponta
Grossa, participou da TV Pública municipal e relatou algumas
questões: “Em 2004 foi realizado o Concurso Público
e havia8 jornalistas,
hoje são 3. No Conselho da TV há presença
de entidades de classe,
inclusive do Sindijjor,
com uma cadeira. Houve
períodos com moldes
plurais, porém, com o
tempo, incorporou-se a
publicidade
explícita
(com programas de vendas de carro, por exemplo). Os programas vendiam produtos, além de
alguns deles possuírem

caráter eleitoreiro, claramente
com conotações políticas”.
História
Elson Fachina é professor
da UFPR, também foi chefe editorial da RTVE em várias gestões. O
jornalista explicou que a emissora
já foi criada com problemas. “Inicialmente a RTVE era Fundação,
quem criou foi Álvaro Dia, no
início da década de 80. Nesse
período também foi feito o primeiro e único Concurso Público
da história da emissora”. Sobre
o Projeto do governo, Fachina vê
inconstitucionalidade: “Acho que
devemos retomar o que está na
Constituição. O modelo tem que
ser complementar ao público, estatal e privado. Repensar a sociedade com esses três pontos em
harmonia. Porém no Projeto há
um caráter de TV governamental e
isso não está na Constituição. Entra governo e sai governo, muda o
nome da TV. Isso mostra o caráter
governamental e não estatal”.

Reunião Pública sobre a comunicação pública,
realizada na Assembleia Legislativa.

CONJUNTURA
DEBATE ESTADUAL

Dados mostram queda do
trabalho infantil no Brasil, mas
problema ainda persiste.

OIT e ONU pedem
que países aumentem
combate ao trabalho
infantil

Faça como outros 11 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalise-se!
Clique no banner na página do Sismuc:
www.sismuc.org.br.
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CURTAS

Rio de Janeiro
protesta pela educação
Milhares de pessoas saíram às ruas do Rio de Janeiro no início de
outubro para apoiar o protesto dos professores estaduais e municipais
que lutam por melhores estruturas no plano de carreira e condições
de trabalho. A solidariedade também se estendeu até São Paulo, onde
centenas de manifestantes também apoiaram a luta dos profissionais
da educação.
Os professores do Rio estão em greve desde o dia 8 de agosto. Há estimativas de que a greve conta com uma aderência de 81% das escolas
da rede municipal. O governo manteve a proposta de reajuste salarial
de 5% acima da inflação em 2014, seguido de 6% em maio de 2015 e
7,69% até 2023. (MR)

Foto: João Roberto Ripper

Atores participam de
campanha contra PL
da Terceirização
O Movimento Humanos Direitos (MHUD) uniu-se à Anamatra
(Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho) na luta contra
o PL 4.330/04, que regulamenta a terceirização no Brasil. Diversos
atores que participam do Movimento gravaram vinhetas criadas pela
Anamatra contra a proposta legislativa. Participaram das gravações
os atores e dirigentes do MHUD Camila Pitanga, Dira Paes e Gilberto
Miranda, e os atores participantes do Movimento Bete Mendes, Osmar
Prado, Priscila Camargo e Wagner Moura. No vídeo, os atores alertam
que a terceirização reduz direitos dos trabalhadores no serviço público e privado. (MR)
Por Manoel Ramires, com
informações da OIT e ONU

A Organização Internacional do Trabalho (OIT)
apresentou documento se
comprometendo a intensificar a luta contra o trabalho
infantil como prioridade de
suas ações de cooperação
na América Latina e Caribe.
O problema afeta 12,5 milhões de crianças na região,
a maior parte delas realizando trabalho perigoso.
O documento foi
apresentado ao mesmo tempo em que se realiza a III
Conferência Global sobre
Trabalho Infantil realizado

no começo de outubro. O encontro reúne mais de 1.300
delegados de cerca de 150
países.
Durante a divulgação
do documento da ONU foi
destacado que a iniciativa
procura impulsionar “um
esforço coletivo de complementaridade de ações”. “Devemos potencializar nossos
esforços e construir fortes
vínculos para enfrentar
um tema que requer nossa
atenção”, disse a diretora regional da OIT para a América Latina e Caribe, Elizabeh
Tinoco.
Já o Diretor Geral
da OIT, Guy Ryder, fez um

apelo aos delegados que
redobrem os esforços da
comunidade internacional
para erradicar as piores formas de trabalho infantil até
2016. As últimas estimativas globais da OIT mostram
que desde 2010 o número
de crianças trabalhadoras
caiu um terço, passando de
215 milhões para 168 milhões. Embora a queda nos
números represente uma
boa notícia, o chefe da OIT
advertiu que ainda é um
número muito grande. “Essas crianças representam
168 milhões de razões para a
nossa presença aqui”, disse
Ryder.

Acesse : http://www.youtube.com/watch?v=mJrPV7hhiZc

Banqueiros fazem
proposta indecente e
greve continua
A Greve Nacional dos Bancários é mantida após ser considerada indecente a proposta da Fenaban: reajuste de apenas 7,1%. Permanecem
fechadas 364 agências bancárias e mais 14 Centros Administrativos
(total ou parcialmente paralisados) da Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil, Bradesco, HSBC e Santander. Apenas as agências do
Itaú estão de portas abertas na capital paranaense. Segundo estimativa do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região, mais de 14,8 mil
trabalhadores estão paradas. (SEEB Curitiba)

14 outubro
Audiência Pública contra leilão de
Libras
Horário: 09 horas
Local: Assembleia Legislativa
14 outubro
Assembleia da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
14 outubro
Coletivo da Guarda Municipal
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
15 outubro
Ato dos educadores
Horário: 07 horas
Local: Regionais
15 outubro
Indicativo greve saúde
Horário: 08 horas
Local: Curitiba
16 outubro
Coletivo da Educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
17 outubro
Coletivo do ICS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
21 outubro
Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
23 outubro
Coletivo Finanças
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
23 outubro
Assembleia Educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
23 outubro
Coletivo Finanças
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
24 outubro
Coletivo Fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
28 outubro
Coletivo da FCC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
28 outubro
Reunião PCCV - Ciclo 5, GT 1
Horário: 15 horas
Local: Ed. Delta

MOSTRA

Manifestações em imagens
29 outubro
Reunião delegados sindicais
Horário: 09 e 14 horas
Local: Sismuc
31 outubro
Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc
01 novembro
Coletivo da Smelj
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
01 novembro
Reunião PCCV - Ciclo 5, GT 5
Horário: 15 horas
Local: Ed. Delta
04 novembro
Coletivo Agente Administrativo
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Por Guilherme Carvalho

As recentes manifestações populares que tomaram conta das
ruas de todo o país são tema da
exposição “Curitiba Protesta”, em
cartaz no Memorial de Curitiba.
Integram a mostra 60 imagens
feitas por fotojornalistas paranaenses que acompanharam os protestos, apresentando um recorte visual
dos principais momentos dos atos
que lotaram ruas e avenidas
do centro da capital. A mostra
é promovida pela Arfoc-PR
(Associação dos Fotógrafos e
Repórteres Cinematográficos
do Paraná).

Serviço:

Data: até 03/11
Horários de visitas: de terça a sexta-feira, 9h às 18h; Sábado, domingo
e feriado, das 9h às 15h.
Local: Salão Brasil (3º andar) do Memorial de Curitiba: Rua Claudino dos
Santos, 79, Centro.
Entrada gratuita

05 novembro
Reunião PCCV - Ciclo 5, GT 7
Horário: 15 horas
Local: Ed. Delta
06 novembro
Reunião PCCV - Ciclo 5, GT 8
Horário: 15 horas
Local: Ed. Delta
06 novembro
Coletivo Trabalhadores escola
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
07 novembro
Reunião PCCV - Ciclo 5, GT 9
Horário: 15 horas
Local: Ed. Delta
07 novembro
Coletivo Abastecimento
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
07 novembro
Reunião PCCV - Ciclo 5, GT 10
Horário: 15 horas
Local: Ed. Delta
08 novembro
Baile 25 anos Sismuc
Horário: 21 horas
Sociedade Universal
14 novembro
Educação - Indicativo de greve
Horário: 08 horas
Local: Curitiba

As datas e horários poderão ser mudadas por
solicitação de ambas as partes, por isso atualize-se
pelo site do sismuc.

Fanatismo, grana e
suas consequências
Por Manoel Ramires

Nos últimos anos os ânimos têm se aflorado entre as religiões cultuadas no Brasil.
Teologias à parte, fiéis tomam seu credo como o abençoado por Deus ou qualquer outra
entidade de seu afeto e reduzem a religião alheia a crendices. O que muita gente desconhece é que este debate não é necessariamente novo. No conto “O assassinato”,
Anton Tchekhov aborda a relação fanática
de uma família cristã, misturando essa
relação de oração com a recompensa monetária e ainda incluindo um ingrediente de
corrupção.
A lúcida narrativa parte da ideia
de que “não cabe ao escritor a solução de
problemas como Deus ou o pessimismo;
seu trabalho consiste em registrar, em
que circunstâncias, disse ou pensou” algo
sobre esses dois temas. A leitura do conto
pode contribuir para o fiel questionar suas
próprias práticas, se assim for permitido...
Ficha Bibliográfica
TCHEKHOV, Anton. O assassinato e outras
histórias. São Paulo: Cosac Naify, 2ª edição,
2011.

