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Exemplo do Equador
Consul fala dos avanços para
os trabalhadores do país.
Confira na página 9.

Sem ganho real
Projeto que reajusta salário dos servidores ignora perdas históricas e ganho real. Proposta de Fruet só repõe a inflação. Leia mais na página 5.

DIREITO

Foto: Philipe Trindade

Pague as
horas-extras

Servidores do Cemitério entram com nova
ação para cobrar pagamento. Fiscais também reclamam. Confira na pág. 6.

HISTÓRIA

6 fatos marcantes
para os trabalhadores
#partiu30horas - Excluídos da saúde já estão fazendo jornada reduzida após sanção

Saiba o que mudou os rumos da história no
país. Confira a matéria especial na página 7.

de lei. 532 servidores foram beneficiados. Confira tudo sobre a conquista na página 4.

E

D

I

Ç

Ã

O

C

O

M

E

M

O

R

A

T

I

V

A

2

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

editorial

100 vezes luta
Os sindicatos são o principal mecanismo de organização dos trabalhadores. Têm o papel fundamental
de contestação para mudar uma estrutura social injusta.
Contudo, muitas entidades funcionam apenas como
aparelhos burocráticos e assistencialistas, que pouco
se preocupam com a comunicação com seus trabalhadores, utilizando seus meios de comunicação apenas
para informar descontos, convênios e o andamento o de
algumas ações jurídicas. Nesta postura, deixam de lado
o principal papel da comunicação sindical, que é a da
transformação social, aliando as lutas imediatas da classe
e as lutas históricas.
O Sismuc age de forma diferente, pois acredita que
a comunicação é uma das mais importantes ferramentas
de combate dos trabalhadores. Neste sentido, chegamos
a 100ªedição do Jornal do Sismuc. Nosso objetivo sempre foi fazer uma comunicação capaz de informar e formar politicamente os trabalhadores para fortalecer a luta
por suas pautas e pela intervenção em lutas capazes de
fazer o enfrentamento à sociedade capitalista.
Nesta trajetória, nosso jornal levou ao servidor temas
fundamentais. Um deles a defesa do ICS em sua edição
10. Já na edição 13, em março de 2005, a manchete era
“Câmara rejeita redução da carga horária para educadoras”. A reportagem ainda informava que “vereadores
mantiveram o veto do ex-prefeito Taniguchi, contrário
à redução do turno de oito para seis horas diárias nas
“creches” (como eram chamadas).” Ainda com relação à
educação, o jornal destacou que o “Sistema de alimentação será votado na Câmara” (edição 18). Outros pontos
que mostram a luta dos trabalhadores e divulgadas nas
páginas é a matéria “Prefeito (Beto Richa/2008) rejeita
projeto de lei contra o assédio moral” e “Richa e Eleonora
Fruet tentam calar servidores da educação” (edição 51,
de julho de 2009).
Esses são exemplos de que a luta dos trabalhadores
só é vencedora com a força organizada e com o convencimento da base e da população. Daqui para frente,
comunicação do Sismuc continuará exercendo seu papel
de informar, formar e convencer as categorias do seu papel fundamental na transformação da sociedade. Como
diria Gramsci, “A hegemonia é o resultado do convencimento”.
Diretoria do Sismuc

opinião

ORGANIZAÇÃO
Para a comunicação do Sismuc atingir o
servidor municipal de Curitiba, é preciso
falar, explicar os motivos das suas
lutas concretas, diretas, imediatas, mas ao
mesmo tempo tratar de todos os aspectos
da vida do trabalhador.

Para ganhar os
corações e mentes
Por Vito Giannotti

O Sismuc é um dos sindicatos do
Paraná que mais se preocupa em se comunicar com os trabalhadores. Por isso
investe em comunicação boa parte do
seu orçamento. Se esforça para garantir a
regularidade do seu jornal e produz vários
outros instrumentos de comunicação direta com os trabalhadores.
Isto porque para o Sismuc a comunicação é muito mais do que só informação.
É formação político-social e um grande
instrumento de organização das suas lutas. Para a diretoria do sindicato, há uma
lição histórica que precisa sempre ser lembrada. Desde os primeiros jornais produzidos aqui no Paraná no final do século 19
e começo do século 20, sempre houve dois
blocos de assuntos.
O primeiro ligado à luta imediata como
salários, horário e condições de trabalho.
São as conquistas de direitos que a sociedade se negava a reconhecer. O segundo
aspecto é a luta por uma nova sociedade,
isto é, uma sociedade sem nenhuma exploração e opressão. Ou seja, a luta por outro
tipo de sociedade, livre, justa e solidária.
Assim, no Jornal do Sismuc, nas cartilhas, cadernos, livros, agendas e na sua
mídia eletrônica, o sindicato esforça-se
para fazer uma comunicação que “saia do
próprio umbigo”. Para a comunicação do
Sismuc atingir o servidor municipal de
Curitiba é preciso falar, explicar os motivos
das suas lutas concretas, diretas, imediatas,
mas ao mesmo tempo tratar de todos os as-

pectos da vida do trabalhador.
Precisamos falar ao coração dos nossos
leitores e leitoras. Falar dos assuntos que os
preocupam, que ele precisam saber. Falar
da vida, dos medos das pessoas normais, de
suas esperanças, de seus sonhos. Um jornal
sindical que não fala da violência que assusta todo brasileiro, que não fala da saúde
que é um caso de genocídio, do emprego,
das necessidades de energias renováveis, é
um jornal que vive “no mundo da lua”.
Mas há muitos outros temas que o nosso leitor precisaria encontras nas páginas
do nosso jornal para se dispor a folheá-lo.
Vejamos. Nossa comunicação precisa falar
da escola que o servidor ou o filho dele frequenta. Falar de educação de filhos ou das
dificuldades de um coitado de um vô com
os netos? Falar das drogas e dos problemas
a ela relacionados, do tráfico e até os efeitos
sobre a saúde? Falar da vida em todos os
aspectos. E a luta social está dentro disso
tudo.
Parabéns ao Sismuc por chegar à centésima edição do seu jornal e por buscar
uma comunicação de qualidade para o trabalhador. Mas os desafios estão apenas no
começo. É preciso relatar bem as lutas do
dia a dia do sindicato. Porém, se não tiver
esta visão geral na comunicação do sindicato, os seus servidores ficarão vítimas da
comunicação da Globo e de toda a mídia
chamada de “grande” que só serve para
manter a sociedade do jeito que está.
* Quem é? Vito Giannotti é coordenador do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC), ex-operário e sindicalista,
hoje assessora centenas de sindicatos em todo o país, preocupado com o tema da comunicação sindical.
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» Conselho Fiscal
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Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp

Dois grupos foram formados
separadamente para analisar a reforma
da lei e a aposentadoria do servidor.

organizar a luta

Estão eleitos os
delegados para a
Plenária da CUT
em maio
Foto: Manoel Ramires

Os eleitos: Base: Joelma C Gonçalves (FAS), Antônia Ferreira (UPA Boa Vista), Iracilda
Lopes (Suec Boa Vista), Christiane Isabela (Cmei Santa Rita), Liliane Coutinho (UPA Boa
Vista), Juliana de Fátima De Lara (Cmei Monteiro Lobato). Direção Geral: Sonia Nazareth Duarte, Ana Paula Cozzolino, Soraya Cristina Zgoda, Maria, Patrícia de Souza Lima,
Paulo Gomes, Irene Rodrigues, Juliano Soares, Diana Guérios.

A

Por Manoel Ramires

Central Única dos
Trabalhadores
realiza entre os dias 15
e 18 de maio sua plenária estadual. Os encontros reúnem
sindicatos cutistas entre um
congresso e outro. O congresso da CUT é realizado a
cada três anos. Para o evento,
que ocorre na Associação
Banestado, em Praia de Leste,
15 delegados representando
os servidores municipais de
Curitiba foram eleitos em assembleia.
Na plenária, os servidores
municipais devem discutir,
principalmente, divisão por
ramo de atividade, direitos
dos trabalhadores como
redução de jornada e imposto sindical. Com relação
ao ramo, o Sismuc defende
que os sindicatos municipais
se organizem em torno de
uma entidade e não por carreira. Na CUT, há o debate
de fundar sindicatos por carreiras. “Em algumas cidades,
alguns sindicatos defendem
a construção de um sindicato
por atividade profissional.

Nós entendemos que isso
enfraquece a luta dos trabalhadores. A nossa principal
justificativa é de que o patrão
é o mesmo e a nossa união
nos fortalece”, defende Irene
Rodrigues, coordenadora do
Sismuc.
Imposto Sindical
Outro ponto central a ser
defendido pelo Sismuc na
plenária é negar o imposto
sindical. A decisão, inclusive,
foi reforçada no congresso da
entidade no ano passado. O
tema volta ao debate depois
que o Ministério do Trabalho deci-diu que o imposto,
que é calculado sobre um dia
de trabalho, deve ser cobrado
inclusive dos servidores municipais. Caso os sindicatos
se recusem a receber o valor,
o governo pode ficar com o
montante arrecadado.
Delegados
Foram eleitos 15 delegados para a plenária da CUT.
Seis servidores da base e
nove da direção geral. Somase a eles Eduardo Recker,
que tem vaga nata por ser
membro da direção estadual
da Central.
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presente e futuro

ICS e IPMC voltam à
agenda dos trabalhadores

O

Por Manoel Ramires

Sismuc se reuniu com
a direção do ICS e com
representantes da Secretaria de Recursos Humanos para
debater as pautas do Instituto Curitiba de Saúde. Ainda durante a
Campanha de Lutas de 2013, uma
comissão paritária havia sido formada para discutir tópicos de interesse dos trabalhadores. No entanto, o grupo não avançou nem
na lei 9626/99 (veja link abaixo),
nem no debate sobre a estrutura
do ICS. Agora, o compromisso da
gestão é de que os estudos sejam
iniciados até junho deste ano. O
sindicato cobra uma proposta até
o fim de 2014.
Do ano passado para cá, a
principal mudança proposta é
o desmembramento do grupo
de estudo em dois. Neste sentido, uma equipe estuda exclusivamente a revisão da lei do IPMC
(Instituto de Previdência Municipal de Curitiba). É esta lei que regulamenta, por exemplo, o finan-

ciamento do ICS. A mudança da
legislação também pode permitir
maior participação dos sindicatos no Conselho, contratação de
novos profissionais, redução dos
convênios e aumento do repasse
da Prefeitura no custeio.
Já a segunda equipe discute
reformulações no Instituto Curitiba de Saúde. O atual modelo de
financiamento é um dos principais entraves para a ampliação do
ICS. Atualmente a contribuição
da gestão está em 3,65%. Já o repasse individual do servidor está
em 3,14%. O Sismuc defende que
a contrapartida da gestão seja
maior.
Agenda
Ficou estabelecido junho
como o prazo limite para início
dos dois grupos de trabalho. Ainda será feito um esforço para antecipar essa data, segundo Sérgio
Malheiros, diretor da secretaria
de recursos humanos. Ainda de
acordo com a gestão, a criação de
dois grupos ocorre por causa de

seus focos diferentes. Enquanto
o IPMC trata do futuro do servidor, ou seja, o planejamento de
sua aposentadoria, o ICS aborda a
qualidade de vida e saúde do trabalhador.
Se a data inicial dos trabalhos está parcialmente definida,
a conclusão dos estudos ainda
é desconhecida. O sindicato solicita que isso ocorra ainda neste
ano. “O Sismuc vê urgência em
ampliar este debate e chegar a novos pareceres. O debate abrange a
gestão do ICS, o RH e os sindicatos”, informa Rosimeire Barbieri,
membro do Conselho Administrativo, representando o Sismuc.
Por fim, o sindicato requer novamente que esses dois grupos devem sejam compostos de forma
igualitária.
interatividade
No site, leia a reportagem “Melhoria do
ICS depende do aumento de repasse da
Prefeitura”. O link é http://goo.gl/mwVDiT

terceirização no caixa

Na contramão da melhoria do atendimento

A

Por Pedro Carrano

Secretaria Municipal do
Abastecimento (Smab),
em reunião, propôs a
retirada de todos os agentes
administrativos que fazem a
operação de caixa do armazém.
Em lugar deles, será estendido
o contrato para empresa terceirizada, chamada Orbenk,
para atendimento em caixa.
Atualmente, a Orbenk realiza
a reposição de mercadorias nos
armazéns.
O processo de remanejamento do agente administrativo entre as diferentes secretarias é considerado a solução

pelos servidores. Porém, o
problema é que a PMC aponta
agora a eliminação do cargo de
operador de caixa sem que se
saiba para quais secretarias os
agentes administrativos serão
realocados.
Medida sem diálogo
A medida pegou os servidores de surpresa. Em reuniões
em abril havia ocorrido a compreensão da necessidade de
melhorias no processo de trabalho nos PDVs e no tema do
remanejamento. Neste último,
a avaliação dos servidores é de
que as medidas conquistadas
até o momento eram positivas,
mas é necessário que o remane-

jamento se estendesse a todos
os locais de trabalho da Smab.
A secretaria havia se comprometido com o remanejamento
entre os armazéns.
Terceirização e precarização
O Sismuc se posiciona contrário à terceirização porque
acredita que, com isso, o serviço público de qualidade é
prejudicado. O secretário da
pasta, Fernando Klein Nunes,
admitiu o desgaste emocional
e físico dos servidores. “Com
o terceirizado não seria diferente, pois o problema é o
processo de trabalho, que se
mantém impróprio”, critica a
direção do Sismuc.

Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc
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Lei beneficia 532 servidores que ficaram de fora do projeto inicial em 2011,
no entanto, profissionais do SUS ainda precisam ser contemplados.

#partiu30horas

Sancionada lei que reduz jornada
Foto: Manoel Ramires

Por Phillipe Batiuk Trindade e
Manoel Ramires

O

prefeito Gustavo Fruet
assinou no dia 30 a Lei
14.429 que finalmente
garante a jornada de 30 horas
aos “excluídos” da saúde. Com
a redução, 532 servidores serão
beneficiados. A pauta surgiu em
2011, quando foi aprovada a Lei
13.902, que reduziu de 40 para 30
horas a carga de 88% dos profissionais da Secretaria Municipal
de Saúde, mas deixou de fora diversas categorias. Ainda naquele
ano, os “excluídos” paralisaram
as atividades por 74 dias, resultando na maior greve já encampada pelos trabalhadores da base
do Sismuc.
A nova lei inclui farmacêuticos-bioquímicos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas,
biólogos, citotécnicos, técnicos
em confecção de lentes de óculos, técnicos em patologia clínica
e médicos veterinários. Além da
sanção, o prefeito Gustavo Fruet
também assinou o decreto que
regulamenta a extensão das 30
horas para os orientadores de esporte e lazer.
Para os agora incluídos, a mobilização dos trabalhadores foi
um papel essencial desenvolvido

pelo sindicato. “Com a ajuda do
Sismuc, realizamos uma assembleia com todos os excluídos,
fizemos a greve e chegamos ao
momento de hoje, em que colhemos os frutos de nossa luta”,
comemora Eduardo Marques,
farmacêutico bioquímico que
participou do processo desde o
início.
Para o deputado estadual Tadeu Veneri, que defende a pauta

das 30 horas desde a formação do
Sismuc, em 1988, a Lei encerra
um longo ciclo e garante o direito
aos últimos trabalhadores da
saúde. “Eles tiveram a capacidade
de fazer dessa greve (dos 74 dias)
um motivo de esperança. É a confirmação de que quem luta consegue. É uma história construída
pelos servidores ao longo de anos
e fico contente ao ver esse grupo
ser incluído, pois apresentei ain-

da em 1996 um projeto de lei com
essa demanda”, lembra Veneri.
Falta gente
A lei sancionada pelo prefeito
ainda manteve trabalhadores
excluídos. Contudo, para o sindicato, há brecha política para
buscar também a inclusão. “Estamos em estado de comemoração,
mas para ser completa, é preciso
ainda incluirmos todos os profissionais que atuam no Sistema

Único de Saúde (SUS) de Curitiba. E quando a saúde tem uma
conquista, todos os servidores
saem ganhando, pois a vitória é
da classe trabalhadora”, afirmou
Irene Rodrigues, coordenadora
do Sismuc.
Conquista paralela
A redução da jornada dos excluídos também beneficiou servidores que não estão na Secretaria
de Saúde. É o caso dos nutricionistas que realizam atividades na
educação, dos psicólogos lotados
na FAS, recursos humanos, os
biólogos do meio ambiente, entre outros.
RIT
O RIT é uma lei separada
da redução de jornada. A lei
13.657/11 garante a incorporação do adicional pago na dobra
de jornada ao adicional de férias,
13º salário, gratificação de risco
de vida e saúde, gratificação de
responsabilidade técnica, gratificações especiais de médico, da
saúde da família e à aposentadoria. A lei se refere somente ao
regime de 40 horas e a um público alvo: “A quem, por força, tem
que ter a jornada de 40 horas. Ela
é opcional ao servidor e à Prefeitura, sendo que não há obrigatoriedade em haver o acordo”, esclarece Irene Rodrigues.

Entenda a greve dos excluídos
Os excluídos ganharam essa denominação depois que o prefeito Luciano
Ducci criou uma lei reduzindo a jornada
para 88% dos servidores da saúde. A lei,
aprovada em novembro de 2011, beneficiava a enfermagem (auxiliares, técnicos
e enfermeiros), os assistentes de saúde
bucal (na época Auxiliares de consultório
dentário) e os Técnicos em Saúde Bucal
(antigos técnico em saúde bucal).
Na época, os profissionais foram mantidos de fora pela gestão sob o argumento que eles não integravam o quadro da
saúde. Em novembro de 2011, a então
secretária de saúde Eliane Chomatas cravou: “A redução da jornada para as cinco
categorias se deve aos que trabalham nas
unidades de saúde com atendimento direto da demanda espontânea, urgência
e emergência. São as categorias que sofrem maior pressão”. Nesta mesma reunião, a técnica em saneamento Lucimara

Fediuk defendeu os excluídos: “Muitos de
nós estamos adoecendo e tomando remédios por conta do estresse. 30 horas é
qualidade de vida e qualidade de vida é
qualidade de trabalho para o atendimento à população”.
A greve teve início em cinco de
dezembro de 2011. Ela durou 74 dias. Foi
tema de campanha eleitoral e compromisso do novo prefeito em 2013. Em 17
de janeiro daquele ano, Gustavo Fruet
se comprometeu a abonar as faltas e retirar da justiça diversos movimentos dos
trabalhadores, entre eles, a greve dos excluídos (veja no site a reportagem Sismuc
tem primeira reunião com prefeito Gustavo Fruet). Nesta época, durante a Campanha de Lutas, a gestão assumiu o compromisso com a redução de jornada para
janeiro de 2014. Agora, no fim de abril, a
lei foi sancionada, proporcionando aos
trabalhadores essa importante vitória.

Foto Manoel Ramires

Excluídos. Votação na Câmara
Municipal ainda incorporou emenda
para aumentar abrangência da lei.

MOBILIZAÇÃO
olhando pra frente

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?

Seminário preparou trabalhadores
para debate de implementação
do Plano de Carreira.

Educadores devem ficar
atentos aos critérios,
dizem especialistas

O

Foto: Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

s educadores estão em
um momento crucial
pela melhoria da qualidade de vida e trabalho. Tanto
que fizeram duas greves (novembro 2013 e março 2014) em busca
de isonomia com o magistério
municipal. Agora, esses trabalhadores intensificam os debates em
torno da reestruturação do Plano
de Carreira que deve ser implementado no ano que vem. De olho
nisto, o Sismuc realizou seminário
para analisar a proposta da gestão
e contrapor alguns cenários. Para
os palestrantes, os educadores só
podem aprovar um plano se ele
corrigir a diferença salarial com
o magistério, estimular o aperfeiçoamento contínuo e crescimento na carreira e ainda garantir
mais direitos.
O Seminário abordou critérios jurídicos, econômicos e sociais. Para Diana Abreu, doutoranda
em educação (UFPR), que estudou
planos de carreira em doze capitais
brasileiras e no Chile, os servidores
devem ficam muito atentos aos critérios. Para ela, mais do que tabelas
salariais, um plano pode estimular o educador de diversas formas:
“Os critérios devem ser mais claros.
Devem tratar como serão as avaliações, desatrelando, por exemplo, o
desempenho da remuneração, ter
universalização do tratamento (entre educadores e professores e independente da região do município)
e fugir de pagamento de bônus e
méritos”, explicou.
Já o advogado e mestre em educação (UFPR) Ludimar Rafanhim
chamou atenção para os critérios de
crescimento e aposentadoria. Para
ele, o plano não pode ser inatingível
numa ponta ou tão curto que possa estagnar na carreira. “Os novos
planos devem criar institutos que
acelerem o crescimento durante os
primeiros seis ou sete anos, que correspondem a 20% do tempo mínimo de contribuição para adquirir
o direito a se aposentar, de forma

que estabilizem um valor que será
a base da aposentadoria. Durante
o restante da carreira os servidores
públicos precisam ter crescimentos
mais freqüentes, mesmo que menores, para acrescentar valores àquele
já conquistado no primeiro período
pois precisam continuar sendo estimulados a se aperfeiçoarem e prestar serviço de melhor qualidade”,
conclui.
Igualdade com o magistério
O economista do Dieese Sandro
Dias enfatizou o comparativo com a
carreira do magistério, que também
deve ter seu plano reformulado
até 2015. Segundo o especialista,
é necessário, no mínimo, garantir
os mesmos aspectos de crescimento. Para ele, poderia se pensar em
quatro classes na tabela salarial,
“mantendo a lógica construída no
Magistério (percentuais), apenas
substituindo a de Doutorado pela
de Graduação, sendo a seguinte
ordem, Graduação (25%), Especialização (15%) e Mestrado (20%), possibilidade de aumento de 72,50%
(atual 32,25%)”. Neste sentido, a
nova proposta de crescimento de
2,1 e dois gatilhos (10% ao fim do estágio probatório e 20% depois de 14
anos na carreira) são positivas.
Enquadramento
As avaliações também passaram
pela necessidade de avançar na relação do enquadramento profis-

sional, segundo Irene Rodrigues,
coordenadora do Sismuc. Para ela, a
melhor tabela só se encaixa se houver valorização salarial. “Tão importante quanto a tabela e o plano em
si, é o enquadramento dos atuais
servidores e o piso salarial da carreira. Se o salário inicial for pequeno, o salário final também será”,
avalia
Conquistas
Junto ao Plano de Carreira, outras conquistas são vislumbradas
pelos educadores após a greve. Uma
delas é a eleição de direção, segundo
a coordenadora geral Ana Paula
Cozzolino: “Nós vimos a Prefeitura
negando a possibilidade da eleição
de diretores antes da greve. Agora,
nossa missão é criar critérios para
fazer isso acontecer”. Outra vitória
é a aposentadoria especial, que deve
ser votada em agosto deste ano.
Quanto ao plano, os avanços dependem da mobilização.
Assembleia
“O seminário não teve papel
deliberativo. Ele foi um importante momento para municiar os
trabalhadores para fazerem o debate qualificado na assembleia do
próximo dia oito”, complementa
Irene Rodrigues, coordenadora
do Sismuc. Essa assembleia, no dia
8, às 19 horas, avalia como ficou a
redução de jornada e o Plano de
Carreira.
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reajuste insatisfatório

Servidores não
aceitam proposta
de reajuste
da Prefeitura

A

Por Pedro Carrano

Superintendência de
Recursos Humanos
confirmou, em resposta oficial ao sindicato, que
não deve alterar o reajuste
de 5,38% oferecido aos servidores. O projeto referente
ao reajuste já tramita na Câmara de Vereadores. O aumento é retroativo ao mês
de abril para os servidores
públicos da administração
direta, autarquias, fundações municipais de direito
público e contratados no regime especial da lei municipal
8.377/1994. Porém, os servidores exigem 25% de reajuste,
referentes às perdas salariais
(9,24% do salário), somado ao
reajuste da inflação (5,91%) e
mais o aumento real (10%).
A atitude tímida da Prefeitura não tem base econômica.
Afinal, a capital paranaense é
a mais rica do Sul e a quarta
capital do país, responsável
por 4,57% da produção de
riqueza nacional, de acordo
com dados do IBGE.
Falta de detalhamento
na proposta da Prefeitura
Os servidores estão insatisfeitos com a falta de detalhamento da proposta oficial
em relação à campanha salarial de 2014. Questionam
se o reajuste linear oferecido
agora e a implantação do piso
em dezembro é um retrocesso comparado à política
de gestões anteriores. De
acordo com a coordenação
do Sismuc, não houve resposta ao ofício enviado pelo
sindicato. A falta de objetividade e diálogo com o sindicato são motivos de crítica.
“Não está havendo atendimento de todos os itens da
pauta econômica, o que é
um problema”, afirma Sônia
Nazareth, da coordenação do
Sismuc.

Pressão dos alimentos
O baixo reajuste oferecido
aos servidores é inferior à inflação. E há outro problema:
o preço dos alimentos em Curitiba teve a maior elevação
entre as capitais brasileiras no
mês de março. Aqui, o preço
da cesta básica subiu 12,29% e
atinge o total de R$329,55 em
março. Em Curitiba, o valor
estimado para gasto em alimentação de uma família com
dois filhos é de R$988,65, de
acordo com o Dieese-PR.
Neste cenário econômico
ruim, os funcionários públicos recebem atualmente
Vale-Alimentação de R$ 8,69
por dia. A Campanha Salarial
exige R$ 27 (R$ 540 no total
referente à média de 22 dias).
A Prefeitura sinalizou, por sua
vez, somente 5% de reajuste.
Ou seja, o valor total do VA
ficaria em R$ 18,24. Este valor
é inferior ao de trabalhadores
de outras categorias.
O que fazer?
O piso salarial, por sua
vez, será analisado por nível
de escolaridade, o que é considerado conquista dos servidores. Na avaliação da coordenação do Sismuc, pautas
históricas foram atendidas, no
entanto “perdem seu brilho
por não serem atendidas como
um todo”, como afirma Irene
Rodrigues, da coordenação do
Sismuc.
Visitas em locais de trabalho estão apontadas para
denunciar essa desvalorização.
No próximo dia 27 de maio
uma assembleia geral está
marcada para protestar contra o baixo reajuste. “Estamos
em um processo e temos que
continuar em mobilização. É
hora da união de todos os segmentos e somos todos os servidores do mesmo município. A
luta agora é conjunta”, avalia
Ana Paula Cozzolino, da coordenação do Sismuc.

6

DIREITO

Fale com funcionários e diretores do
Sismuc. Ligue para 3322-2475

tempo pro cemitério

Nova ação coletiva pede
compensação na jornada de 12 por
36 horas não paga pela Prefeitura.

Trabalhadores do Mase
reivindicam horas-extras

O

Foto: Phillipe Batiuk Trindade

Por Phillipe Batiuk Trindade

s funcionários do Serviço
Funerário Municipal (Mase)
se reuniram no último dia 25
com a assessoria jurídica do Sismuc
para abrir uma nova ação coletiva
contra a Prefeitura. Em 23 de março
de 2007, a Justiça acatou, em segunda
instância, uma ação da categoria que
pedia o reconhecimento de que a jornada de 12 por 36 horas gera horasextras. No entendimento do desembargador Rabelo Filho, do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, deve
ser considerado hora-extra todo trabalho realizado a partir da quadragésima hora mensal e da oitava diária
(no caso da diária, a decisão se aplica
somente a partir de cinco de março
de 2010).
Agora, os trabalhadores que não
participaram da primeira ação pleiteiam o mesmo tratamento dado
pelo Estado em 2007. Por isso, eles
vão abrir um novo processo, com o
mesmo mérito, para reivindicar o seu
direito. Contudo, os servidores do
Mase só poderão reclamar o recebi-

seguir aprendendo

Idosos têm acesso
a recursos para
capacitação

O

Por Pedro Carrano

Coletivo dos Idosos passa a acessar os editais de financiamento do Fundo Nacional
do Idoso (FNI). O benefício deste acesso é a
chance de organização de eventos de capacitação do
idoso em diferentes áreas, patrocinados pelos governos municipal, estadual ou federal para investimento
na capacitação. A pauta já era uma exigência do Sismuc no interior do Conselho Municipal do Idoso.
“O projeto abre para capacitação em Educação,
Saúde, entre outros temas. Havia antes uma lei como
esta apenas em relação às crianças”, diz Salvelina
Borges, do Coletivo do Idoso. A dificuldade anterior
era a falta de acesso à destinação de recursos. “Com
isso podemos agora visitar hospitais e centros de idosos para realização de trabalhos informativos”, explica Salvelina.
O projeto está em sintonia com as diretrizes da
Política Nacional do Idoso, do Estatuto do Idoso e do
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3),
entre outras ações voltadas à defesa dos direitos da
pessoa idosa.
Foto: Pedro Carrano

mento devido das horas contadas a
partir de maio de 2009, já que após
cinco anos prescreve a negligência da
administração municipal.
Assim, os servidores do Mase que

não foram beneficiados pela primeira
ação devem reunir até o dia 19/05 a
documentação necessária. Nesse dia,
a equipe jurídica estará na sede Sismuc para recebê-los.

pauta histórica da saúde

Projeto de Lei garante conquista a
servidores de Enfermagem e Saúde Bucal

O

Por Phillipe Batiuk Trindade

executivo municipal
apresentou no dia 29
de abril, na Câmara
de Vereadores a proposição
005.00055.2014, que eleva o
cargo de Auxiliar de Saúde
Bucal (ASB) de nível básico
para médio e transforma o de
Auxiliar de Enfermagem em
Técnico de Enfermagem. A
proposta representa o avanço
de uma pauta histórica, que
valoriza os trabalhadores da

saúde, e vem após uma extensa luta travada desde 2004,
quando foi instituído o Plano
de Carreira dos servidores.
A última notícia a respeito
da pauta veio no dia nove de
agosto do ano passado e os
servidores já estavam apreensivos, sem saber se a gestão
cumpriria a promessa feita em
2013. Ainda, segundo Irene
Rodrigues, coordenadora do
Sismuc, o novo enquadramento é uma conquista dos
trabalhadores, mas poderia

avançar ainda mais. “A Prefeitura prometeu o nível técnico
também aos profissionais da
saúde bucal, mas entregou
apenas para os enfermeiros”,
critica.
Agora, a proposição passa
pelas comissões de legislação,
justiça e redação. Em seguida
passar pelas comissões de serviço público e também economia, finanças e fiscalização.
Depois, deve ir ao plenário da
Câmara para apreciação dos
vereadores.

Foto: Assessoria Câmara

COTIDIANO

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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A História dos trabalhadores brasileiros é feita de avanços, recuos, e, sempre, de muitas lutas.

DICA:

Foto: Rede Brasil Atual

Um livro ótimo e simples
para entender a luta dos
trabalhadores brasileiros
é a obra “História das
Lutas dos Trabalhadores”
no Brasil, escrito pelo
italiano Vitto Giannotti,
do Núcleo Piratininga de
Comunicação (NPC). O
servidor interessado pode
receber gratuitamente
um exemplar do livro.
Basta procurar Adriana, da
coordenação do Sismuc,
na sede do sindicato.
http://nucleopiratininga.
org.br/

história trabalhista

Fatos que
mudaram a
história dos
trabalhadores
N

Por Pedro Carrano

Principais lutas dos trabalhadores no Brasil
1953. O trabalhador é
personagem principal da
política

1917. Primeiras lutas
da classe trabalhadora

Organizados pelo Comitê de Defesa Proletária e pela Conferência Operária Brasileira (COB), 70 mil operários fazem greve
geral de um mês na cidade de São Paulo. A capital pára e
conquistas são obtidas. A greve se estenderá a várias cidades
de SP, RS, PR e RJ.

1964. Um golpe
na organização da
classe trabalhadora

O Brasil vivia o auge da mobilização
dos trabalhadores, que apoiavam a
pauta do presidente João Goulart
chamada de “Reformas de Base”. A
proposta era alterar a concentração
de terras, junto a outras medidas
populares. Os setores mais conservadores dos militares tomaram o
poder e implantaram a repressão.
Houve, até 1970, 652 intervenções
em sindicatos. As greves ficaram
proibidas.

O crescimento industrial atraía a pop
ulação que abandonava a vida rural. Oco
rre a
greve dos 300 mil em São Paulo. Inici
ada nas
indústrias têxteis, o movimento pare
dista chegou a outras
fábricas. O Partido Comunista Brasileiro
(PCB) teve uma participação importante na organização
do movimento.

1980. Os operários do ABC
entram em campo

A reorganização dos trabalhadores acontece
desde meados de 1978. A passeata do dia 1º
de maio dos metalúrgicos do ABC levou 100
mil manifestantes em marcha pelas ruas de
São Bernardo (SP). A Ditadura tenta impedir o
ato. É o começo da década de greves, paralisações e muita resistência por local de trabalho.

Foto: Arquivo CUT

2013. Para onde vamos?

O povo, descontente com o neoliberalismo, elege o Partido dos Trabalhadores ao governo, em 2002. No período de 10 anos, ocorre o aumento do salário mínimo, distribuição de renda para a população empobrecida, criação de mercados para a agricultura
familiar e a pequena expansão do acesso à unidade.
Mas os jovens e os trabalhadores exigem mais. Grande parte da juventude foi às ruas,
em junho de 2013, por Saúde, Educação, redução nas tarifas do transporte. As elites
nacionais disputam o movimento e ao mesmo tempo se colocam contrárias às medidas
chamadas de estruturais – caso da Reforma Agrária, Reforma Política, Democratização da
Comunicação, entre outras.

1995. Avanço do neoliberalismo e derrota
dos trabalhadores

Ano da mais longa greve nacional
dos petroleiros, que durou 30 dias. As
reivindicações não foram atendidas e
o exército ocupou as refinarias. Esta
vitória do governo de Fernando Henrique Cardoso sobre os trabalhadores
marcou o início da implantação do
modelo neoliberal pelo governo. Com
isso, os trabalhadores sofreram com a
retirada de direitos, privatização das
empresas públicas e alto índice de
desemprego.

o Brasil, os trabalhadores e trabalhadoras
têm uma História de lutas, por mais que exista o discurso
de que o nosso povo é passivo.
Na edição número 100 do Jornal
do Sismuc selecionamos momentos importantes para o entendimento do papel dos trabalhadores
brasileiros do século vinte até os
dias de hoje.
Podemos dividir o século passado em três momentos para a organização dos trabalhadores:
1880 até 1930. Época marcada
pelas primeiras lutas conduzidas
pelos imigrantes europeus sob
influência das organizações e jornais do movimento anarquista.
1930 até 1980. Fase de industrialização do país, o que agregou
um grande número de trabalhadores, que colocou o seu projeto
na ordem do dia. A organização
com maior influência no período
foi o Partido Comunista Brasileiro
(PCB).
Fim dos anos 1970 e começo
dos anos 1980. As lutas que derrubaram a Ditadura Militar vieram dos trabalhadores. Os metalúrgicos da região do ABC de São
Paulo protestaram contra a falta
de liberdade e contra o aumento
do custo de vida. Um novo ciclo
de lutas começava no país. Foram
criadas organizações como o Partido dos Trabalhadores (PT), a
Central Única dos Trabalhadores
(CUT), o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), além
da reorganização da União Nacional dos Estudantes (UNE), entre
muitas outras.

FONTES:
http://www.brasilescola.com/historiab/greve-dos-300-milsao-paulo-1953.htm / GEBRIM, Ricardo. O Instrumento
Político. São Paulo, 2006, Editora Expressão Popular. / Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC). Lutas e revoluções
populares na América Latina nos séculos XIX, XX e XXI. Livro
Agenda, 2014.
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Servidor sindicalizado tem
apoio da assessoria jurídica
para questões trabalhistas. Basta
ligar para agendar atendimento.

Servidores querem gratificação de risco para todos,
além de encurtar prazos para receber o benefício.

sem igualdade não dá

Na FAS, trabalhadores devem aumentar a pressão
Foto: Pedro Carrano

FAS quer rodízio, quebrando
vínculo de trabalhadores
com a população

N

Por Manoel Ramires

A

Por Pedro Carrano

coordenação do Sismuc reivindica resposta para o ofício enviado
pelo sindicato para a Fundação
de Ação Social (FAS) sobre a extensão da
gratificação de 30% a todos servidores da
FAS, de acordo com a Lei Orgânica Municipal 13776/2011. “Queremos um cumprimento imediato da Lei. E não escalonado”,
diz Everson Schiessel, da coordenação do
Sismuc.
No dia 10 de maio, na Boca Maldita,
os servidores denunciam a descriminação
sofrida na Fundação. Uma delas se refere
ao direito do sindicato representar a categoria em temas como o da gratificação.
“Queremos refletir sobre a necessidade da
liberdade sindical, a partir do fato de que

o sindicato é o representante legal dos
servidores nas negociações. Isso deve ser
respeitado. Caso contrário, é prática antisindical”, reflete Cathia Regina de Almeida, da coordenação do Sismuc.
Avaliação de perfil dos servidores
Os servidores mostraram insatisfação durante a assembleia com a avaliação
de perfil do funcionário que a Fundação
pretende promover entre os quadros
contratados. Para eles, o perfil de atuação
em alta, média ou baixa complexidade não
pode ser definido apenas a partir de um
exame médico, por exemplo. Na avaliação
da coordenação do Sismuc, o perfil pode
abrir espaço para possíveis práticas de assédio moral, daí a necessidade de resposta
oficial da Fundação ao Sismuc sobre suas
medidas.

a última reunião entre sindicato e gestão, foi especulada a possibilidade de ocorrer rodízio dentro da Fundação. Esse
remanejamento ocorreria a cada dois
anos. Neste sentido, por exemplo, um
servidor adaptado ao trabalho em equipamento de alta complexidade (como
abrigo) poderia ser deslocado a trabalhar em equipamento de média complexidade, como o Creas. Com essa mudança, além de perder o vínculo com o
usuário e a rotina do trabalho, ele ainda
corre o risco de ter variação negativa
em sua gratificação.
Para o sindicato, o rodízio não está
bem definido. “A FAS não apontou como
ocorreria essa mudança entre equipamentos, se o servidor deve se candidatar,

quais critérios devem ser obedecidos
ou se a transferência ocorre conforme
interesse da gestão”, sinaliza Eduardo
Recker, coordenador do Sismuc.
Remanejamento
A possível mudança nos locais de
trabalho pode ferir o interesse dos trabalhadores. Na pauta específica da FAS,
os servidores já solicitam a possibilidade de mudança de local de trabalho
nos moldes do que ocorre na Secretaria
de Educação. Nesta pasta, os critérios
são objetivos e transparentes. São pontuados tempo de serviço, tempo no
local de trabalho, entre outros, que somam e oferecem a oportunidade da troca em um determinado período do ano.
Uma comissão foi formada pelos
trabalhadores da FAS para construir
com a direção uma proposta de mudança na rotina ou no local de trabalho.

#nãovaiterplantão

Fiscais
suspendem
plantões na
semana do
Dia das
Mães

A

Por Phillipe Batiuk Trindade

partir da semana do Dia
das Mães, os fiscais da
Prefeitura Municipal de
Curitiba (PMC) não comparecem mais às escalas de plantões.
A data, além de ser o segundo
momento de maior circulação
no varejo (depois do Natal), tem
proximidade com a realização
da Copa do Mundo, momento
no qual a fiscalização, principalmente do comércio, será essencial.
A suspensão dos plantões
ocorre depois da recusa da PMC
em utilizar a Tabela de Vencimentos mais recente, com os

salários atuais, para calcular as
gratificações. Os gestores reafirmaram que existe uma contradição em aumentar os valores
utilizados como base da progressão salarial, mas recusaremse a utilizar os mesmos números
para gerar as gratificações.
Após reunião extraordinária
com as secretarias de urbanismo (SMU) e recursos humanos
(SMRH) no dia 16 de abril, o
diretor de desenvolvimento de
políticas de pessoas da SMRH,
Sérgio Malheiros Mahlmann,
respondeu: “a nova Tabela de
Vencimentos relativa ao cargo,
implementada em novembro de
2013, não teve qualquer reflexo

no valor da gratificação”. A justificativa, por e-mail, levou os fiscais a decidirem pela suspensão
dos plantões a partir da semana
do dia cinco.
Hora-extra
Na Secretaria de Urbanismo,
quem quer fazer hora-extra não
pode. Quem não quer, deve, e,
de alguma forma, a carga horária
máxima para esse tipo de prática
tem sido atingida mensalmente.
Ainda, segundo os servidores, o
limite individual de hora-extra
é de 60 por mês. Mas, por conta do limite global, tem gente
recebendo 40 em um mês e 20
em outro, de maneira que o
dividendo se acumula e, em al-

guns casos, até se perde. Afinal,
o servidor é quem paga: trabalha sem receber. “Não deveria
haver hora-extra. A Prefeitura
deveria abrir quantas vagas fossem necessárias para preencher
um quadro de funcionários
que, pagos um salário suficiente
e digno, não precisassem fazer
hora-extra”, afirma Ana Paula
Cozzolino, coordenadora geral
do Sismuc. A visão do sindicato
ainda leva em conta a situação
real do trabalhador. “Enquanto
esse mundo não chega, a horaextra não pode ser usada como
ferramenta de pressão política
ou assédio moral”, conclui
firmemente.

ENTREVISTA

Acompanhe as notícias no site
do Sismuc e fique bem informado:
imprensa@sismuc.org.br
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Foto: Joka Madruga

mudança na constituição

Constituinte do
Equador garante
amplos direitos
ao trabalhador

Por Pedro Carrano

Jornal do Sismuc: Como foi a Constituinte?
Vargas Anda: A participação cidadã é
classificada hoje como o quinto poder
no Equador. As novas leis do país abriram a possibilidade de eleições para escolher integrantes do Judiciário – o que
no país sempre foi manipulado pelos
presidentes. Criada em 2007, o processo
da Constituinte durou oito meses no
país. “Nós já havíamos tido constituintes, mas esta foi a única votada com
integrantes que não eram membros do
Congresso. Após a aprovação da Constituinte, eram organizadas as eleições. E
Correa ganhou novamente”, relata.
Constituinte trouxe avanços
para os trabalhadores
O processo da Constituinte teve
duração de dois anos e garantiu conquistas sensíveis para os trabalhadores.
Vargas Anda afirma que o Equador pos-

Você sabia?

sui hoje um dos salários mais altos da
região andina. A Constituinte garantiu
também em lei o fim das terceirizações
– tema de constante ameaça na conjuntura brasileira. Outro ponto importante foram os ganhos com o salário
mínimo. “O salário mínimo sempre
esteve presente. Mas se introduz o conceito de salário digno. Com a nova legislação, pode-se pagar o salário mínimo,
mas nenhuma empresa pode declarar
se não pagar o salário digno. Este ano,
os dois se igualaram”, relata. A punição,
de acordo com ele, é severa sobre as
empresas que não pagam seguro social
e estes benefícios salariais. O consul
afirma ainda que, com a Constituinte,
foi possível a renegociação da dívida
externa e incremento de arrecadação de
impostos. “Além de recursos para pagar
a dívida mais importante para este governo, que é a dívida social. Destinamos
quatro vezes recursos mais em Saúde e
Educação que antes do governo”, afirma.

Luiz Wladimir Vargas Anda, Consul Geral do Equador em São
Paulo há quatro meses, reuniu-se com lideranças do movimento social e sindical, em Curitiba, no mês de abril. O
objetivo era informar sobre a situação política no Equador.
Vargas abordou as garantias conquistadas com a Constituição equatoriana. Essas conquistas são semelhantes às que
desejam os movimentos sociais brasileiros com a bandeira
da Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político.

“

A redução da pobreza é o mais importante para
nós. Reduzimos quatro vezes mais que a média
Latino-Americana. O governo tem o pensamento de, pela primeira vez na História, ver a
pobreza não como resultado da falta de
recursos, mas de um sistema excludente.

No Brasil, a população está organizando um Plebiscito Popular para exigir uma Constituinte Exclusiva para modificar o
Sistema político. A votação será feita entre 1 a 7 de setembro. Mais de cem organizações, sindicatos e entidades
convocam a votação popular em todo o Brasil. O Sismuc é um desses sindicatos que acredita no Plebiscito.
O desafio do Plebiscito Popular é discutir o sistema político que o povo brasileiro quer, com a garantia de maior
representação e participação, para o povo influir nas decisões nacionais.
Forme um comitê local do Plebiscito em seu bairro, igreja, escola ou local de trabalho. Procure a secretaria do Sismuc
para receber cartazes, cartilhas e orientações de como organizar uma urna do Plebiscito.
Para mais informações, acesse: https://www.facebook.com/plebiscitoconstituinteparana?fref=ts
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Acesse o site do Sismuc pelo
seu celular usando o QR code
do Sismuc.

prática antissindical

Educadores devem procurar departamento
jurídico para receber orientações e
recorrer de qualquer assédio.

Prefeitura persegue educadores

em estágio probatório
A

Por Manoel Ramires

Prefeitura de Curitiba tem
agido nos bastidores para perseguir os educadores que participaram da greve. Uma das formas
de assédio aplicadas tem sido orientação para baixar a nota dos servidores
em estágio probatório. O Sismuc obteve documento com exclusividade
em que esse tipo de orientação é dado
para as diretoras (ver no site). A ordem supostamente parte de Carmen
Araújo dos Santos, agente administrativa da secretaria municipal de Recursos Humanos. O sindicato informa
que a atitude configura prática antissindical e vai questionar a gestão sobre essa postura.
Denúncias de perseguição aos
grevistas têm chegado desde o fim da
greve. A mais recente ganhou corpo
nesta semana. No e-mail enviado às
diretoras, a servidora Carmen Araújo
dos Santos, agente administrativa da
secretaria municipal de Recursos Humanos, responde a uma solicitação
indefinida de como o educador em
estágio probatório deve ser punido.
A resposta se baseia no artigo 8, da lei
10815/2013. “Comparecer continuamente ao trabalho sem apresentar
faltas. O não cumprimento deste critério implica em prejuízos na avaliação”.
Manobra
A postura trata-se de uma manobra jurídica para coibir os servidores. Em junho de 2010 (veja box

abaixo), o Sismuc já havia citado a lei
como uma possível tentativa de assédio moral. Na época, o jurídico do sindicato explicou que a falta não pode
ser computada em período de greve.
Reforçou também que a Constituição
Federal, maior norma jurídica do país,
protege os trabalhadores quando diz
que “é assegurado o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo
e sobre os interesses que devam por
meio dele defender”. Na avaliação do
Sismuc, “isso significa que os servidores, estejam ou não em estágio probatório, não podem sofrer nenhum
tipo de punição por participação em
atividades sindicais”.
Lei do Assédio Moral
A postura da gestão parece entrar
em contradição com o debate público. Em março de 2013, na reportagem
“Proposta de lei contra assédio moral
na PMC ganha força”, o governo Gustavo Fruet assumiu o compromisso
de encaminhar proposta que coibisse
o assédio nos locais de trabalho. Contudo, desde a mesa, a Prefeitura não
debateu mais o assunto. “A Prefeitura
faz um discurso de gestão democrática, transparente, se compromete a ser

aliada dos trabalhadores, no entanto,
o que temos percebido recentemente
é a gestão seguindo a cartilha obscura
da perseguição. Vamos cobrar o RH e
o prefeito, que sempre sinaliza para o
debate, se a nova orientação é vigiar e
punir os trabalhadores”, assegura Ana
Paula Cozzolino.
Proteja-se
Caso o educador venha sofrendo
assédio em seu local de trabalho com
ameaças verbais ou por escrito, o Sismuc orienta que entre em contato
com o departamento jurídico para
adquirir relatório padrão para ser
anexado junto à avaliação de estágio
probatório, questionando o processo
e a nota.
Apuração
A coordenadora do Sismuc Ana
Paula Cozzolino entrou em contato
com o superintendente da secretaria
de Recursos Humanos, Christian
Luiz da Silva, para questionar sobre
a orientação de anotar falta de servidores em estágio probatório. O gestor afirmou que esta não é orientação
do RH. Após a coordenadora afirmar
que possuiu documento revelando
a prática antissindical, Christian se
comprometeu a apurar o caso.

Estágio probatório: sindicato esclarece principais dúvidas
Todo servidor municipal já passou ou está passando pelo
período de avaliações conhecido como estágio probatório.
Porém, as dúvidas sobre os direitos ainda são frequentes e, sabendo disso, algumas chefias se utilizam das ameaças contra
aqueles que estão em avaliação para praticar assédio moral
contra os trabalhadores, ameaçando reduzir notas ou punir de
alguma outra forma, inclusive com ameaças de exoneração.
A fim de municiar a categoria contra essas coações, o Sismuc
publica uma matéria especial para tirar as principais dúvidas
quanto ao estágio probatório.

Direito de greve - Um dos pontos de maior dúvida é quanto
à possibilidade ou não de participar de greves ou quaisquer outras atividades sindicais. A lei 10.815 de 16 de outubro de 2003,
que regulamenta o estágio probatório da prefeitura de Curitiba não faz nenhuma referência a isto. No artigo 1º, parágrafo
3, são listadas quais ocasiões não serão consideradas durante
a avaliação, como é o caso de licenças gestante, paternidade,
para prática de cursos, entre outros. A participação em greves,
por exemplo, não é citada. No entanto, este direito está resguardado por uma lei federal e pela Constituição Federal (CF), que
estão em um âmbito superior à lei municipal.
O artigo 9º da CF, por exemplo, diz: “É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por
meio dele defender”. Esse direito é estendido a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores municipais.
A ratificação da Convenção 151, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pelo governo brasileiro, também é
um ponto a favor dos trabalhadores. Pela norma que está em
vias de ser regulamentada, “os trabalhadores da função pública
devem beneficiar de uma proteção adequada contra todos os
atos de discriminação que acarretem violação da liberdade sindical em matéria de trabalho”. E acrescenta, ainda, a seguinte
proibição às administrações públicas: “despedir um trabalhador
da função pública ou prejudicá-lo por quaisquer outros meios,
devido à sua filiação numa organização de trabalhadores da
função pública ou à sua participação nas atividades normais
dessa organização”.
Além disso, as decisões da justiça também têm caminhado no sentido de reconhecer o direito de organização sindical dos servidores. Na última greve dos guardas de Curitiba,
por exemplo, os juízes determinaram a legalidade da greve, sem
discriminação de quais trabalhadores poderiam ou não participar do movimento.
Isso significa que os servidores, estejam ou não em estágio probatório, não podem sofrer nenhum tipo de punição por
participação em atividades sindicais. Qualquer anotação no for-

mulário de avaliação do estágio que deprecie o servidor deve
ser denunciada, pois é um ato ilegal.

Critérios de avaliação - Uma das conquistas importantes da
categoria na lei do estágio probatório é a comunicação detalhada dos critérios utilizados aos servidores em estágio pela
comissão de avaliação antes de ser dado início às avaliações.
Esse direito foi garantido pela aprovação da lei municipal
12.814, aprovada em 2008, e que contou com uma intensa
mobilização do Sismuc para que ajustes fossem feitos nos
procedimentos. Se não for informado dos critérios utilizados,
o servidor deve exigir por escrito e protocolar, pois o gestor
tem o dever de responder toda e qualquer solicitação de informação.

Lei reabilitação - Outra conquista importante dos servidores
foi a garantia da avaliação médica definindo condições especiais para os que estão em estágio probatório e que têm problemas de saúde. Depois da pressão da categoria, em 2008, a
administração encaminhou uma proposta e a câmara aprovou a
lei 12.814, onde consta, no artigo 6º uma alteração no artigo 1º
da lei 11.768/06, que estende o direito a toda a categoria, incluindo os que estão em estágio probatório, sendo que antes esse
direito era apenas dos ditos estáveis.

Licença-prêmio - O direito à licença-prêmio não pode ser
gozado ao longo dos três anos de avaliação do estágio. Mas o
tempo de trabalho desde a sua admissão na prefeitura já pode
ser contabilizado como tempo para este direito.
Discordância da avaliação - Ao final do estágio, o servidor tem
o direito de discordar da avaliação realizada pelas chefias. Qualquer servidor que se sentir prejudicado, deve, primeiramente
assinar o formulário de avaliação e incluir ao lado a frase “Não
estou de acordo com a avaliação, pelos motivos constantes em
anexo”. Um relatório circunstanciado explicando os motivos da
discordância deve ser escrito e anexado ao formulário para que
haja validade legal.

Em caso de ser prejudicado - Todo servidor que se sentir
prejudicado nas avaliações ou mesmo for encaminhada sua
exoneração tem o direito ao contraditório, conforme o artigo
20, parágrafo 2 da lei do estágio probatório. Ou seja, pode
discordar da decisão e solicitar um novo procedimento para
avaliação. Este servidor também pode ser representado pelo
Sismuc, o qual dispõe de assessoria jurídica para atender também estes casos. O primeiro passo, no entanto, é estar sindicalizado, pois este é um pré-requisito para ser representado
legalmente.

CONJUNTURA
educação estadual

Pauta cobrou do governo
estadual compensação da
hora atividade, pagamento do
piso nacional da educação e
reajuste real para
funcionários de escola.

Após oito dias,
professores
estaduais encerram
greve com avanços
Foto: Joka Madruga

Faça como outros 11 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!
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curtas

Congresso aprova perdão
de R$2 bilhões para
planos de saúde

Dep Federal Ivan Valente (SP) - Em abril, o Senado aprovou
a Medida Provisória que anistia R$ 2 bilhões de multas dos
planos de saúde. No mesmo mês ela também havia sido
aprovada na Câmara dos Deputados. Esse montante refere-se
ao total das multas aplicadas pela Agência Nacional de Saúde
(ANS) às operadoras por descumprimento de contratos com
os clientes dos planos. O valor de cada autuação perdoada
varia de R$ 5 mil a R$ 1 milhão, e que somadas chegam aos
2 bilhões de reais. Para se ter uma idéia, o valor da anistia aos
planos de saúde equivale ao orçamento total, para 2014, da
cidade de São Paulo. A presidente Dilma Roussef tem o prazo
de 15 dias para vetar essa MP.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os planos de
saúde doaram, nas eleições de 2010, R$ 12 milhões para
campanhas de 157 candidatos, filiados a 19 partidos. Essa
anistia das multas nada mais é do que uma manobra para
que os planos devolvam o favor em forma de doações para
campanhas eleitorais futuras.

Vereador quer retirar
recursos da educação pública
para creches privadas

Manoel Ramires - Projeto do vereador Cacá Pereira (PSC)
defende que quem não conseguir vagas nas creches (cmei’s)
de Curitiba tem direito a receber um auxílio em dinheiro para
bancar uma creche privada com o valor. O auxílio, segundo
o projeto, seria de R$ 350 por criança. E serviria para aliviar
o drama de quem não consegue a vaga no sistema público
(reconhecidamente deficitário), nem tem dinheiro para pagar
pelo serviço privado. Os recursos sairam da Secretaria de Educação. Por outro lado, a Prefeitura de Curitiba alega que está
com o caixa prejudicado. Este seria um dos motivos para não
reduzir a jornada de trabalho dos educadores, uma vez que
teria que contratar mais de 4 mil profissionais e despender R$
100 milhões, segundo a gestão. A Prefeitura espera suprir a
falta de vagas com a construção de 40 novos equipamentos.

O

Por Manoel Ramires com sites

s professores e funcionários de escola estaduais suspenderam
a greve. Após oito dias mobilizados, a interrupção ocorreu
depois que o governo do estado atendeu parte das reivindicações dos trabalhadores. A decisão foi tomada em assembleia
com mais de quatro mil presentes na noite de 29 de abril e
após marcha de 20 mil pessoas
no período da manhã. Caso o
governo do estado não implemente as promessas até agosto,
os professores podem retornar
ao movimento grevista.

A proposta apresentada
pelo governo prevê uma compensação financeira até agosto
de 3,33% referente a não realização integral da hora atividade. Já a implementação total dos 33% deve ocorrer até
dezembro deste ano. Quanto
ao piso nacional da educação, o
governo sinalizou com reajuste
de 6,5%, embora o reajuste nacional seja de 8,32%.
Para os funcionários de escola, houve a elevação do auxílio-transporte dos funcionários ao patamar do que recebe
um professor por 20 horas,
isto é, de R$ 250,00 para R$
340,00. Outro compromisso é

o pagamento das promoções e
progressões em atraso. São três
parcelas pagas até novembro.
Estado de greve
Segundo a APP-Sindicato,
caso alguma reivindicação
acordada não seja cumprida
pelo governo, a categoria pode
fazer nova paralisação. ‘’Não
foi uma decisão unânime, mas
a maioria aprovou o retorno.
Tivemos avanços em alguns
pontos, mas vamos nos manter mobilizados e verificar se o
que ficou acordado será cumprido’’, ressaltou o professor
Luiz Carlos Paixão, secretário
de comunicação da APP-Sindicato.

Regulamentação da profissão
de educador social é aprovada
em comissão no Congresso

Manoel Ramires - O projeto de Lei 5346/2009, que regulamenta as profissões da Educação Social no Brasil, teve
parecer positivo da relatora Iriny Lopes (PT-ES), da Comissão
de Constituição Cidadania e Justiça na Câmara Federal. No entanto, no último dia 22 de abril, o deputado Edson Silva (ProsCE) pediu vistas. Após análise, se aprovado pela comissão, o
projeto segue para votação do plenário da Câmara Federal.
Enquanto isso, uma petição pública produzida pelos educadores sociais de Curitiba pede a regulamentação da profissão. A
petição “pede empenho de nossas autoridades por uma causa
humanitária e social de grande relevância para o conjunto
de sociedade brasileira”. A Regulamentação da Profissão do
Educador (a) Social no Brasil pode ser assinada através do
site do Sismuc.
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AGENDA

Acompanhe a TV Sismuc
no site do sindicato:
sismuc.org.br/videos.asp

sinopse

14 de maio

Indicativo greve educadores
Horário: 09 horas
Local: Curitiba

8 maio

Coletivo GM
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

8 de maio

Coletivo da FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

8 de maio

Assembleia Educadores
Horário: 19 horas
Local: Centro de Convenções

9 de maio

Coletivo CMC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

9 de maio

Reunião Fonoaudiólogos – NASF
Horário: 16 horas
Local: Sismuc

10 de maio

Ato da FAS
Horário: 9 horas
Local: Boca Maldita

12 de maio

Coletivo Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

14 de maio

Coletivo Sociólogos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

14 de maio

Assembleia Prestação de Contas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Coletivo ICS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

15 de maio

Plenária Estadual da CUT
Local: Associação Banestado –
Praia de Leste

19 de maio

Mase - entrega documentação
ação coletiva
Horário: 14:30 horas
Local: Sismuc

C

Por Manoel Ramires

acildis, num é que Curitiba tem samba de roda, partido alto e muito fogo na
brasa. Essa é a proposta do ‘Samba do Sindicatis’. Isso mesmo, sindicatis. Tratase de um projeto cultural que pesquisa o que há de mais tradicional no samba
brasileiro. Os caras juntam-se em uma roda e saem tocando Paulo da Portela, Candeia,
Cartola, Geraldo Pereira, Wilson Baptista, Noel Rosa, Geraldo Filme, Maé da Cuíca,
Paulinho da Viola, Manacéia, Mijinha, entre muitas outras feras. Os terreiros de costume
são os bares Santomé e Botafogo.
Pra quem ficou curioso e quer conferir um pouco mais do trabalho, pode acessar o blog
da turma. Lá se confere o resultado da pesquisa música, com letras de grandes sambas,
áudios com as apresentações do grupo e vídeos também pra curtir o melhor do cavaquinho chorando, do pandeiro, e da manguaça, afinal, nóis num é de férris.
Foto: CUTPR

15 de maio

Entre de solis no Sindicatis

19 de maio

Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

21 de maio

Coletivo Educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

interatividade
Para saber mais sobre o projeto acesse
sambadosindicatis.blogspot.com.br
www.mixcloud.com/Sindicatis

21 de maio

Audiência Pública: regulamentação dos educadores sociais
Horário: 9 horas
Local: Assembleia Legislativa PR

22 de maio

Coletivo Fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

26 de maio

Coletivo FCC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

27 de maio

Assembleia Geral Campanha Lutas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28 de maio

Coletivo Finanças
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

interatividade
A agenda
publicada aqui
está sujeita
a alterações,
portanto,
confira sempre
o site do sindicato. O link
é http://goo.
gl/18GWbN

resenha

Macondo em nossas vidas

Q

Por Manoel Ramires

uem tem literatura dentro de si jamais estará abandonado. Neste sentido, “Cem
anos de solidão” é uma obra que consegue preencher muitos vazios nas existências das pessoas. O livro de Gabriel Garcia Marquez é considerado o segundo
mais importante na língua espanhola. E daí? O que importa é que a obra reposicionou a
América do Sul no mapa dos grandes escritores mundiais. Isso porque transformou um
defeito: a selvageria dos trópicos, como os sulamericanos são vistos por europeus e norte
americanos, em fina arte, criando o conceito de literatura fantásticas Para além disso, o
livro também é considerado obra prima pois retrata o esquecimento pelo qual Macondo,
cidade fictícia que abriga a história, é submetida. Para muitos críticos, a narrativa se assemelha aos eventos de violência que dominaram a Ditadura Militar no continente.
Militante de esquerda, jornalista, Gabriel
Gárcia morreu em 17 de abril de 2014, no
México. Deixou-nos com a lição de que
“A vida não é mais do que uma contínua
sucessão de oportunidades para sobreviver”.
Multimidia – Leia o livro de graça no site do
Sismuc. Ele se encontra na sessão “Outros”,
de “Documentos”
Ficha Técnica
Autor Gabriel García Márquez
Editor Dom Quixote
Coleção Ficção Universal

