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Programas sociais
“Bolsa-família beneficia dtodas as classes sociais”. Confira
entrevista na página 9

MOBILIZAÇÃO

Cada um no

seu quadrado
Pelo menos três secretarias discutem mudanças nos critérios de remanejamento. Sismuc defende modelo que
iniba distorções entre as carreiras. Mais na pág. 3

DIREITO

Sismuc entra com ação

contra a Prefeitura
Incorporação das gratificações teve repercussão negativa na vida funcional de muitos servidores. Correção deve
ser corrigida na justiça. Mais detalhes na pág. 6

DIREITO

Servidores municipais
devem entrar em campo de
olho no Plano de Carreira.
Confira mais na página 4.

Focando
conquistas

Valentes

polivalentes
Foto: Pedro Carrano

Esses trabalhadores são uma das muitas carreiras
que sofrem com a política de terceirização realizada
pela PMC. Mais na pág. 6.
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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

editorial

Transtorno Bipolar Político

O transtorno bipolar é um problema em que as pessoas alternam entre
períodos de muito bom humor ou irritação e depressão. Essa variação também pode ser percebida na política. Ela ocorre quando um governo alterna
entre o diálogo com os trabalhadores e à sociedade e posturas de exclusão
de debates ou corte de investimentos. E parece que o governo Gustavo Fruet
sofre deste mal. Em muitos momentos, os servidores avançam em pautas
históricas com relação à jornada e direitos funcionais. Em outros, quem sabe
por causa de figuras remanescentes da gestão passada, a pauta trava, o dialogo é escasso e ameaças são observadas.
O bom humor do governo com os trabalhadores pôde ser visto ainda
em período eleitoral, em outubro de 2012, quando o candidato Gustavo Fruet compareceu à entidade e assinou, com ressalvas, a Carta Compromisso
com as pautas dos servidores, uma construção coletiva dos servidores municipais. O documento destacava o aumento e valorização dos pisos salariais
da Prefeitura, incorporação das remunerações variáveis, fim das terceirizações, redução da jornada de trabalho, gestão democrática e fim das práticas
antissindicais. A plataforma da Confetam também foi entregue ao candidato.
Embora algumas pessoas do outro lado da mesa ou nas secretarias e
chefiam continuem sendo velhas conhecidas, o clima positivo parecia ter sido
instaurado. Os avanços em mesa foram representativos como a incorporação
de grande parte das remunerações variáveis, houve a conciliação das greves,
a redução de jornada na saúde e problemas do dia a dia foram solucionados.
Contudo, nem só de verão vive o governo. Em 2013, por exemplo, alegando falta de dinheiro em caixa, o reajuste foi de 6,77% sem aumento real
e bem abaixo das expectativas da categoria. Já neste ano, com as contas no
bolso, a gestão se limitou a repor a inflação. Soma-se a isso, negativamente,
cortes de horas extras dos fiscais, não pagamento de valores a agentes administrativos, punições e ameaças a trabalhadores que se mobilizam, não
realização de mesas específicas, não reversão das terceirizações, entre outros.
Por outro lado, a partir da data-base e pós Copa do Mundo, o governo
Fruet e os servidores municipais entram em um novo período que foca os
pisos por níveis e, principalmente, o Plano de Carreira. É neste momento em
que os servidores pressionam para que o humor da gestão pese muito mais
para os avanços das negociações do que seja travada por ideologias e práticas de chefias e secretários do passado. Fruet está no divã e os servidores
municipais em sua cabeça. Resta saber se ele entenderá que a insatisfação
entre os servidores cresce proporcionalmente à descredibilidade da gestão. E
esta combinação resulta em mobilização.

ORGANIZAÇÃO
concentração

Sismuc participa
do II Congresso
de Direito Sindical
da OAB

A

Por Manoel Ramires

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a OABMG realizaram o II Congresso de Direito Sindical em Belo Horizonte. Os debates giraram em
torno dos entraves para se atuar nos movimentos sociais
e sindicais no Brasil. Além de abordar a criminalização dos
movimentos, no congresso também se discutiu o interdito proibitório, que é um instrumento utilizado por gestores (prefeitos, chefes do Executivo e patrões) para tentar
enfraquecer movimentos populares. O encontro ainda
teve foco nas carreiras públicas a partir da Constituição
de 1988, conflitos intersindicais, práticas antissindicais,
negociações coletivas, terceirização no serviço público e
flexibilização das relações trabalhistas, o custeio das entidades, entre outros.
A dinâmica do Congresso contou com diversas mesas
e debates com advogados e juristas de todo o Brasil. Um
dos objetivos do encontro foi fortalecer fóruns regionais
de discussão sobre o direito sindical. “Hoje são 7 (sete) as
Comissões Estaduais de Direito Sindical e o projeto da atual gestão da Comissão Nacional é promover a criação nas
demais Seccionais, difundindo, assim, o Direito Sindical
por todo o país”, descreve o programa do evento.
O Sismuc participou do evento representado por
membros da direção, jornalista e advogados. O evento
também serviu para atualizar a todos sobre os debates no
meio jurídico. “O congresso serve para aprofundar temas
como a judicialização de greves, negociação coletiva com
efetividade, combate às práticas antissindicais em todas
suas formas”, comenta Ludimar Rafanhim, advogado e responsável pelo departamento jurídico do Sismuc.
Multimídia
A cobertura completa dos dois dias de palestra pode
ser confira em nosso site. Consta também artigo com avaliação do encontro.
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ORGANIZAÇÃO

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

mudando de área

Servidores da
Fundação Cultural
de Curitiba: time
no ataque

Remanejamento gera lutas
e dúvidas em segmentos

Foto: Pedro Carrano

O

Por Pedro Carrano

s servidores da Fundação Cultural exigem concurso
público. A reunião entre sindicato e gestão teve a
presença de Marcos Cordiolli, presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A coordenação do Sismuc cobrou o compromisso firmado na mesa de negociação de 2013
para que o concurso seja feito em 2014. Neste ponto, a gestão
reforçou o comprometimento para atender esta pauta até o
segundo semestre, mas sem projetar o número de vagas.
Há 19 anos não ocorrem concursos na área. Foi cobrada
a necessidade de valorização de um profissional em uma Secretaria que hoje atende 110 espaços culturais. Apesar de tudo
isso, o Projeto de Lei encaminhado à Câmara recentemente,
com previsão de 3,7 mil vagas no município, oferece apenas
seis vagas na FCC, com o cargo de pesquisador artístico-cultural. “Todas as atuais vagas são para pesquisador. Porém, a
solicitação, em mesa de negociação, havia sido por pessoas em
todos os setores da Fundação”, relata Adriana Kalckmann, da
coordenação do Sismuc.
Desigualdades presentes
O objetivo do concurso é suprir a falta de profissionais.
Por exemplo, nas Casas de Leitura. Cordiolli, por sua vez, defende que os músicos da Fundação mantenham-se sob regime
específico de contratação. Ele justificou a necessidade de um
Plano de Carreira para os músicos do Instituto Curitibano de
Arte e Cultura (ICAC), uma entidade vista pelos servidores
como uma forma de terceirização. A FCC reconhece os limites
dessa forma de contrato e aponta que não houve ampliação
do ICAC.
Quando cobrado a respeito do ICAC, previsto para os
músicos da Fundação, mas que se ampliou para as Casas de
Leitura, Cordiolli posicionou-se contrário às terceirizações e
ao menos sinalizou possibilidade de contratação via chamada
pública: “Não houve aumento da terceirização. As casas de
leitura surgiram dentro do ICAC e não na Fundação Cultural.
O problema é esse: não temos hoje funcionários nas Casas
de Leitura vindos da Fundação. Pelo tamanho da Fundação,
jamais vamos conseguir uma fundação 100% sem terceirizações”, justifica Cordiolli.

Por Pedro Carrano, Philippe Trindade
e Manoel Ramires

O

remanejamento é uma
necessidade de todos os
servidores da Prefeitura
de Curitiba (PMC) e está incluído no ponto da pauta geral dos
servidores. De acordo com a Lei
11000/2004, os servidores têm o
direito de mudar de local de trabalho, em uma mesma Secretaria,
ou até mesmo sua área de atuação, entre secretarias que exigem
atividades diferentes. Porém, a
PMC não regulamentou a Lei
ainda.
O sentido geral da luta é: o
trabalhador pode, ao longo da
carreira, melhorar o local, via
remanejamento, ou a identificação com a atividade, mudando a
área de atuação. Porém, nos concursos públicos, os servidores
públicos não têm opção de mudança.
O agente administrativo
é um dos quadros que mais necessita dessa regulamentação.
“Quando um agente administra-

tivo ingressa na Prefeitura, por
exemplo, e não tem desenvoltura
para lidar com o público, ao invés de trabalhar internamente,
ele é colocado para trabalhar
no Armazém da Família, por
exemplo. Isso é errado. Com o
remanejamento, ganha a população e o servidor”, aponta Irene
Rodrigues, da coordenação do
sindicato.
Atualmente, três segmentos discutem a pauta do remanejamento. São os servidores da
Saúde, Smab e FAS. A mudança
de atuação, por sua vez, não está
acontecendo em lugar nenhum
da Prefeitura, devido à falta de
regulamentação.
FAS: Movimentação por
informações e alternativas
Na FAS, a mobilização não
pode ficar para depois da Copa.
Os servidores consideram que
o repasse de informações da
Fundação não estão bem definidas. Ata de mesa ocorrida em 4 de
abril aponta a chance de remanejamento forçado, contradizendo
discurso do governo municipal.

“Não é boato. Há informação
inclusive em ata da Prefeitura”,
diz integrante da comissão de
negociação de negociação. A
expectativa do sindicato é que
não seja feito o modelo de troca
de equipamento a critério da
gestão.
Essa posição dá margem à
troca de local a contragosto do
trabalhador. “Hoje, não há restrições de tempo do servidor em
um determinado equipamento.
Ele pode estar no Resgate Social,
por exemplo, há um, dois ou cinco anos. Já o novo entendimento vai limitar o convívio com o
usuário”, preocupa-se Ana Paula
Cozzolino, coordenadora geral
do Sismuc.

Foto: Pedro Carrano

Servidores da FAS, Smab e
Saúde estão mobilizados.
Foto: Manoel Ramires

Foto: Phil Batiuk

Armazéns: trabalhadores conquistam remanejamento mais justo
O Sismuc teve uma série de conquistas em mesa de negociação com a Secretaria de Abastecimento (Smab) a
respeito do chamado “procedimento de remanejamento” dos agentes administrativos que atuam nos Armazéns da
Família. Na mesa, os trabalhadores garantiram seu direito à voz no decorrer do processo – enquanto que, no projeto
apresentado originalmente pelo Abastecimento, a gestão teria total liberdade para redistribuir os funcionários como
bem entendesse. Também foi conquistada a retirada do trecho que descontava da pontuação as licenças usufruídas
pelo trabalhador, exceto prêmio e sem vencimento. Ainda, foi consensual que a inscrição seja realizada por meio do
portal RH 24 horas, em vez de ser feita por formulários impressos cujo preenchimento se daria sob a tutela das coordenações de cada armazém.

Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc

4

plano de carreira

MOBILIZAÇÃO

Servidores devem concentrar forças na discussão do Plano de Carreira,
debatendo concepção de tabela salarial e formação dos servidores.

Concepção de tabela salarial está em debate

N

Por Pedro Carrano

os próximos meses a principal luta do servidor municipal é construir o Plano
de Carreira necessário. Isso porque o
servidor não tem garantido o Plano
para 2014. Após diversas reuniões
com a gestão, os servidores têm até
a segunda quinzena de junho para
apresentar propostas em relação à
tabela salarial. No caso, a tabela que
foi aprovada em assembleia geral do
Sismuc. “Com isso, montaremos os
critérios e tudo o que compõe um
Plano de Carreira”, diz Patricia Lima,
da coordenação do sindicato.
A avaliação da coordenação do
Sismuc é de que é possível avançar
mais. Os servidores pedem que o Plano de Carreira seja único, com crescimento no 4º ano de trabalho (após o
estágio probatório, com índice a ser
definido). “Plano de Carreira único
quer dizer que não concordamos
que o Plano continue em vigor após
a implantação do plano novo. Outra
questão: há segmentos que terão o
Plano de acordo com suas especificidades”, ressalta a coordenação do
Sismuc. Além disso, ainda deve ser
debatido o crescimento no 14º ano
de trabalho, além da Tabela com
Foto André Rodrigues

30 referências, uma vez que a PMC
aponta de 30 a 35 referências e crescimento de 2,1% entre níveis.
Construção coletiva
O Sismuc apresentou à gestão
a proposta construída em três seminários e duas assembleias gerais. Nas
reuniões com a gestão, há pontos de
convergência, mas há pontos que
devem ser motivo de pressão por
parte dos servidores. “O servidor
que chegar ao final da tabela e não
tiver requisitos de aposentadoria
ou optar por continuar trabalhando, que possa continuar crescendo,
mesmo por fora da tabela salarial, na
mesma porcentagem dos níveis”, defende Patricia Lima, da coordenação
do Sismuc.
Mais do que uma tabela
O que está em debate se refere
à concepção de tabela salarial. “Um
Plano de Carreira tem que discutir
enquadramento, como os servidores
se vêem dentro desse plano, com mecanismos de crescimento, descritivo
de função de cada cargo, que considere tempo de serviço e histórico
de carreira”, analisa Irene Rodrigues,
da coordenação do Sismuc. Na avaliação dela, o descritivo de função
não corresponde ao mercado no que
se refere à capacitação e formação.

Foto: Pedro Carrano

Assembleia geral do Sismuc debate Plano de Carreira necessário.

time grande

Profissionais da odonto
colhem frutos da
mobilização

C

Por Phil Batiuk

Dentistas da Prefeitura de Curitiba
ficaram 10 dias em greve em 2011.

om a recente aprovação do reajuste salarial
municipal, em 5,38%,
os cirurgiões dentistas já podem calcular os valores que
receberão no ano que vem.
Em setembro de 2011, quando o ex-prefeito Luciano
Ducci lançou o famigerado
“pacotinho”, que beneficiou
apenas os médicos na Saúde,
a categoria realizou uma
greve de 10 dias que exigiu
isonomia na tabela de vencimentos básicos. A proposta
negociada ainda naquele ano
garantiu um aumento de 40%
em três anos (15%+ 15% +
10%, cumulativos entre 2012
e 2014) e mais 25% sobre o
valor de R$ 1.362,56 a partir de 2015, atualizado pelos
índices de revisão anual de
vencimentos. De 2016 para
frente, a tabela finalmente

terá isonomia com o cargo de
médico.
Durante o movimento,
em 2011, os dentistas se mantiveram unidos e atentos.
Combateram e venceram no
judiciário os descontos em
folha e outras punições. Também não aceitaram a “proposta final” da gestão, que era
apenas um aumento de 20%.
Com a isonomia, a categoria
literalmente dobra o salário
que tinha três anos atrás. “O
movimento dos dentistas
abriu precedentes para que
outras categorias pudessem
reivindicar direitos também”,
conta Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc. Ela lembra que a adesão foi unânime,
exceto por quem ocupava
cargo de chefia, e que a mobilização da categoria envolveu
outros trabalhadores, estudantes e a imprensa.
Reflexos da mobilização

Com os dentistas na rua,
toda a categoria foi vitoriosa. O movimento fortaleceu
uma extensa luta travada
desde 2004, quando foi instituído o Plano de Carreira
dos servidores (Lei 11.000). É
a luta dos ASBs e TSBs, que
atuam em parceria com os
cirurgiões dentistas. O executivo municipal apresentou,
em 29 de abril na Câmara de
Vereadores, a proposição que
eleva o cargo de Auxiliar de
Saúde Bucal de nível básico
para médio e transforma o
de Auxiliar de Enfermagem
em Técnico de Enfermagem. Agora, a proposta passa
pelas comissões de legislação,
justiça e redação da Câmara,
onde foi apresentada, pelas
comissões de serviço público
e ainda a de economia, finanças e fiscalização. Depois,
deve ir ao plenário para deliberação.

MOBILIZAÇÃO
novo campeonato

Nova regra beneficia carreiras, adota
política por nível de escolaridade,
mas não atinge 100% da categoria.

Novos pisos a partir
de dezembro

A

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

Por Manoel Ramires

lém da reposição da inflação na data
base em maio feita para todos os
servidores, a Prefeitura disse que
promoverá reajustes financeiros por níveis
até dezembro de 2014. Os reajustes têm
como base o salário inicial da carreira. Esse
pagamento, contudo, não altera os salários
de trabalhadores em carreiras que já tem
vencimento inicial maior do que o novo critério.
Na lei aprovada pela Prefeitura, o
nível fundamental recebe R$ 1159,18 em
dezembro. Já o nível médio terá R$1382. O
técnico, R$ 1602, e o superior R$ 2430. Um
valor aquém do aprovado pelos servidores
em assembleia geral em 2011: R$ 1,5 mil de
vencimento (nível básico), R$ 2,5 mil (médio), R$ 3 mil (técnico) e R$ 4,5 mil (nível
superior).
Para o sindicato, embora os valores
sejam abaixo do desejado, pelo menos adotam uma política de reajuste por nível. Isso
não ocorre desde 1991. De lá pra cá muitos
reajustes eram aplicados conforme a carreira e não conforme a formação.
Critérios de níveis
São dois critérios: um que traz reajuste
por carreira e outro que não terá o salário
alterado. No primeiro, o reajuste virá para
todas as carreiras que estão com vencimentos abaixo do mínimo estipulado nos níveis

fundamental, médio, técnico e superior.
Já as carreiras quem estão acima do piso
por nível, não terão outro reajuste além do
concedido em maio. É o caso dos dentistas,
por exemplo. O cirurgião dentista recebe
R$ 2656 a partir de maio. Patamar acima do
proposto de R$ 2430. Ou seja, não vão ter
outro reajuste no fim do ano.
Já aqueles que se enquadram na mudança dos pisos - mas que recebem salários
maiores - terão reajustes salariais a partir
do nível inicial. Um exemplo é a carreira de
Técnico em Saúde Bucal (TSB). Um servidor,
em início de carreira recebe R$ 1282 (referência 230 h) passará para o piso de R$ 1602.
Já um trabalhador TSB que está na Prefeitura há bastante tempo (referência 240 C),
e que recebe atualmente R$ 2112, passará a
receber, em dezembro, R$ 2638.
Esclarecimentos
As mudanças nos pisos e nas tabelas ainda não foram detalhadas pela gestão. Um
caso é entender o que será feito com o Incentivo de Desenvolvimento de Qualidade
(IDQ). Ele é um percentual sobre o vencimento base de cada servidor e não um valor fixo. A preocupação é de que não ocorram prejuízos individuais. “O que vai ser
usado nesta tabela? Quais as remunerações
variáveis vão ser incorporadas e qual será o
ganho real para os servidores?”, procura explicações Irene Rodrigues, coordenadora do
Sismuc.

5
a luta continua...

Educadores:
vai ter debate
O

Por Phil Batiuk e Manoel Ramires

coletivo dos educadores se
reuniu para discutir o Plano
de Carreira apresentado pela
gestão municipal. A partir de uma
comparação com o plano do magistério, os educadores concluíram que
há pontos positivos e outros negativos nos dois projetos. Além disso, o
Sismuc e a Secretaria de Recursos Humanos discutem, ainda em junho, os
impactos da greve na vida funcional
dos educadores. O mês ainda é atípico, pois os cmei’s entram em recesso
por causa da Copa do Mundo da Fifa.
Quanto ao Plano de carreira, a
opção dada pela gestão é manter o atual plano de carreira dos educadores
e apresentar um novo plano parecido
aos critérios adotados pelo magistério. Para a Secretaria de Educação,
o servidor pode optar se permanece
neste plano ou se migra para o outro.
O sindicato defende que seja
um único plano e que este seja debatido com os trabalhadores. “A
gente não pode manter os defeitos
do passado em um projeto de carreira. O correto é traçar, junto com
os educadores, um novo plano que
abranja a todos. Se for mantida duas
opções pode ocorrer de se criar
diferenças entre profissionais numa

mesma carreira”, explica Patrícia de
Souza Lima.
Em virtude disso, a saída é que
os trabalhadores eliminem os problemas no atual plano e centralizem
as qualidades numa nova proposta.
Isso tem ocorrido através do coletivo
dos educadores. A consolidação dessa proposta dos trabalhadores deve
ocorrer durante seminário a ser realizado neste mês (confira programação no site). Em seguida, o Sismuc
entrega à Prefeitura balanço com as
propostas dos trabalhadores. Isso
ocorre também em junho.
Pendências
A Secretaria de Recursos Humanos solicitou ao sindicato que fosse
encaminhado ofício para se discutir
as pendências entre a gestão e os trabalhadores. Entre os pontos em discussão estão os descontos da greve e
as faltas.
Recesso
Os recessos da Copa ocorreram
nos dias 16, 17, 18, 20, 23, e 26 de
junho. Dia 12 haverá liberação mais
cedo. As datas são referentes aos jogos em Curitiba ou a jogo do Brasil
na primeira fase. O recesso escolar
do meio do ano ocorre do dia 30 de
junho até 14 de julho. O ano letivo
da educação municipal termina no
dia 19 de dezembro.
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DIREITO

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

quem valoriza a cidade

Trabalhador que limpa, conserva e deixa a
cidade referência na Copa do Mundo não é
valorizado na sua profissão de origem.

Lembrem-se sempre
dos Polivalentes
A

Por Pedro Carrano

o redor dos olhos deles, esperança e muitas rugas. O rosto
é batido pelo trabalho a céu
aberto. O trabalho é de todo tipo,
com diferentes funções. Essa é a vida
do Polivalente. Decepção e expectativas também estão marcadas nesses
rostos. João, por exemplo, faz pintura de asfalto com caminhão e já foi
realocado do espaço do urbanismo
(URBS) para a Secretaria Municipal
de Trânsito (Setran). Mas sua profissão original é pedreiro.
Outro trabalhador relata que é
mestre-de-obras, mas acaba trabalhando como encanador. “Hoje, não
sei minha função”, admite. Sebastião
Rodrigues Alves – o Tião - trabalha
na Prefeitura desde 1992, quando entrou via concurso, no começo com
manutenção. Entrou como carpinteiro, depois continuou na Secretaria
Municipal de Obras Públicas (Smoc).
Ele teve a sua profissão roubada. É o
que ele relata.
Já José de Abreu é jardineiro do
Parque Atuba. Desde 1983, é funcionário municipal. Ele lava os ba-

nheiros do parque, recolhe os bichos
mortos, limpa o local, orienta os
visitantes aos domingos, faz plantão
sozinho. Enfim, um pouco de tudo.
Há 22 anos na Secretaria de Meioambiente, trabalha das 8 às 17 horas,
todo final de semana. Alterna sábados
e domingos.
Esses trabalhadores, que zelam
pelos serviços que tornam a cidade
limpa para a população e para os
turistas, querem de volta a profissão
definida e um Plano de Carreira para
progredir dentro dela. Eles ganham,
em média, R$ 1300 a R$1600. Suas
funções foram extintas pela Prefeitura. Receberam então o batismo
de “Polivalentes”, um nome que incomoda. Seu nível de graduação é
baixo. Embora dominem com precisão a profissão de pintor, pedreiro
ou marceneiro, fazendo sempre a melhor parede, de dar orgulho, recebem
menos do que um trabalhador com
maior escolaridade.
No futebol, seriam uma espécie
de curinga, que faz de tudo. Mas essa
não é a vontade deles. Estão cansados.
Identificação e formação

A pauta do segmento pressiona
a gestão para que sejam cumpridos os
acordos de 2013. A Prefeitura, da sua
parte, alega que está em curso a elaboração de um quadro identificando as
funções genéricas e as funções específicas pertinentes ao cargo. Os profissionais exigem também formação e
capacitação para o exercício das funções. A formação é considerada fraca
por eles. “Sem curso, não se ganha
mais. Mas não é correto, o curso é
fraco, não capacita e você não tem
profissão. Temos que lutar pela volta
da profissão. Eu quero ser carpinteiro
não só de construção, mas de outros
artefatos”, diz Tião. Uma pauta importante é a exigência do crescimento vertical para os servidores da parte
especial.
A gestão argumenta que, referente à formação, ocorre o atendimento do Plano de Carreiras da PMC,
instituído pela Lei 11000/2004, além
de capacitações, formação e qualificação dos profissionais polivalentes.
A Copa do Mundo passará. Os jardins
do Palácio seguirão sendo bem limpos por esses profissionais. Tão cedo,
eles não descansarão.

contra o retrocesso

Sismuc entrará
com ação contra
regressão na
carreira

N

Por Phil Batiuk

a assembleia geral do Sismuc, em 27 de maio,
foi deliberado que a entidade entrará com ação
coletiva para reverter a regressão na carreira
de diversos trabalhadores causada pela incorporação
de R$ 100,00 em março de 2013. Para ser beneficiado,
entretanto, o servidor precisa estar sindicalizado e tem
até o fim de julho para fazer isso. Em agosto, será dada
entrada na ação. A sindicalização é um critério preventivo, uma vez que a Justiça costuma conceder as causas
somente àqueles que estão sindicalizados.
Ao invés de reenquadrar o servidor na mesma tabela de acordo com o novo salário, a Prefeitura criou
uma outra tabela por meio da Lei 13.946/2012, com
vencimentos diferentes que passaram a incorporar os
cem reais desde o salário base. Assim, quanto maior a
progressão e o tempo de serviço, mais o servidor voltou
atrás na nova tabela. “Houve prejuízo na carreira, um
achatamento da tabela que desconsidera a história do
servidor”, comenta Irene Rodrigues, coordenadora do
Sismuc.
Por exemplo: uma profissional com 30 anos
de carreira, enquadrada no padrão 240-D passou a
receber mais, só que conforme a nova tabela 240-B.
Assim,regrediu o equivalente há quatro anos em tempo
de serviço. Isso resulta na desvalorização e desmotivação do trabalhador. Além disso, afeta o enquadramento
da carreira com relação à aposentadoria. Frente a esse
retrocesso, o Sismuc entrará com a ação coletiva para
que os servidores municipais recuperem a referência
original e sejam beneficiados proporcionalmente à sua
progressão no plano de carreira.

marcação cerrada

Encontro estadual deve discutir alterações
na lei que cria carreira de educador social

D

Por Manoel Ramires

ever ser realizado no Paraná um
encontro estadual para debater
possíveis alterações ao Projeto
de Lei 5356/2009 que cria a carreira de
educador social no Brasil. A decisão foi
tomada após audiência pública realizada
na Assembleia Legislativa do Paraná.
Além do encontro, as entidades, os sindicatos e os deputados devem criar um
fórum permanente. O objetivo é monitorar a regulamentação da carreira.

Para os educadores sociais, a regulamentação é fundamental. No entanto,
a proposta do deputado federal Chico
Lopes (PCdoB-CE) necessita de algumas
alterações antes de ser aprovada. Uma das
falhas no projeto é de que ele não corrige
a carreira dos educadores sociais que já
exercem a profissão. Outro problema é de
que o projeto define grupos isolados de
atuação. Para Érico Ribas Machado, doutorando pela Universidade de São Paulo
(SP), “é necessário uma perspectiva mais
ampla, uma vez que o educador social a-

tende pessoas de todas as faixas etárias e
níveis sociais”. Uma sugestão é adaptar a
lei que regulamenta a carreira do educador social no Uruguai. Criada em 2009, ela
é considerada mais ampla.
Já Irene Rodrigues, coordenadora
do Sismuc e membro da Confederação
dos Trabalhadores no Serviço Municipal
(Confetam), afirmou que o debate deve
ser ampliado para além da definição do
nome. “Essa política precisa de financiamento para que garanta o acesso ao
mercado de trabalho. É preciso garantir

também ambiente de trabalho saudável.
Porque ainda há muitos Cras e Creas que
se reúnem em salas minúsculas. Ainda há
uma visão de assistência social de pobre
para pobre. Não aceito isso. A política
tem que ser universal”, pontua.
O Paraná tem cerca de quatro mil
educadores sociais e o Brasil em torno de
80 mil. Na Fundação de Ação Social (FAS),
50% do quadro são de educadores sociais,
segundo Antônio Carlos Rocha, que representou a presidente Márcia Fruet na
audiência.

FORMAÇÃO

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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Luta pela redução da jornada é a origem do Dia das Mulheres e também do Dia do Trabalhador

redução da jornada

Jornada de trabalho é a principal
luta do sindicalismo brasileiro
Reproduções

A

Por Pedro Carrano

luta da jornada de trabalho de 40 horas por semana é a maior pauta do movimento sindical
no Brasil, onde a jornada ainda apresenta níveis
altos comparados com outros países.
Desde 1995, tramita na Câmara dos Deputados a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 231 que reduz a carga horária máxima semanal de 44 para 40 horas
e aumenta o valor da hora extra de 50% para 75%. Esse
projeto é recusado pelos empresários. A projeção com a
redução de jornada é da criação de dois milhões de postos de trabalho.
De acordo com a Central Única dos Trabalhadores
(CUT), a categoria dos comerciários chega a trabalhar
56 horas semanais, doze horas a mais do que a jornada
de trabalho regular no Brasil. E, para se ter uma ideia,
mesmo países com economias que exploram os trabalhadores, caso do Chile e Espanha, têm jornadas de trabalho menores do que as brasileiras. Segundo o Dieese,
a redução da jornada em 9% é compatível com o aumento de produtividade geral da indústria, que cresceu
23,18% entre 2004 e 2013.
Ganhos de produtividade
ficam nas mãos dos patrões
Os ganhos de produtividade, resultado dos avanços da tecnologia, acabam sendo apropriados pelos
patrões. O trabalhador, que sofre com o ritmo de trabalho mais forte, não tem qualquer retorno financeiro.
“Neste momento de produtividade e intensificação da
jornada, é necessário rediscutir o formato da jornada.
Pois o empresário está se apropriando deste excedente”,
analisa Fabiano Camargo, técnico do Dieese-PR, em entrevista ao Jornal do Sismuc.

Serviço Público

A jornada de trabalho no serviço público de maneira
geral é de 40 horas semanais. Segmentos de trabalhadores
da Saúde e educadores lutam para aprovar e regulamentar
a aplicação da jornada de 30 horas semanais.
As 30 horas foram conquistadas pelos servidores
municipais de Curitiba. Essa luta é feita também em todo
o país. A mobilização em ramos como o da enfermagem é
pelo cumprimento da Lei 2295/2000, que regulamenta as
30 horas, mas esbarra na negativa dos empresários.
E os educadores de Curitiba seguem na luta pela jornada de 30 horas na Educação Infantil. Já foram encaminhados dois projetos de lei no município. Greves foram realizadas com
essa pauta. A administração já fez projetos pilotos com jornadas de 30 horas, mas ainda é necessária mobilização para conquistar essa bandeira.

Uma luta Histórica!

No ano de 1847, houve a aprovação, pelo Parlamento da Inglaterra, da primeira Lei que fixou em dez horas o prazo máximo
da jornada de trabalho. A redução da jornada de trabalho é um sonho da classe trabalhadora desde os seus primeiros passos.
Esse foi o sentido das lutas do Primeiro de Maio e do 8 de Março. No Brasil, só na década de 1930 a questão trabalhista obteve
uma legislação. Em 1932, foi regulamentado o horário diurno nas fábricas, determinando a jornada em 8 horas diárias e 48
semanais.

Mulheres

No dia 8 de março de 1857, trabalhadoras de uma fábrica de
tecidos de Nova Iorque fizeram greve e ocuparam a fábrica cobrando
melhores condições de trabalho, redução da jornada diária de trabalho
de 16 para dez horas e equiparação de salários com os homens. A manifestação foi reprimida com violência. As mulheres trancadas dentro da
fábrica. A fábrica foi incendiada. Mais ou menos 130 tecelãs morreram
carbonizadas.
FONTES:
GOMES, Judit e CARRANO, Pedro, A redução da jornada de
trabalho: 30 horas já!
FRACALANZA, Paulo Sérgio. A redução da jornada de trabalho
em Marx: por que falham as previsões novo-keynesianas sobre os impactos dessa medida? FRACALANZA, Paulo Sérgio.
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COTIDIANO

Servidor sindicalizado tem
apoio da assessoria jurídica
para questões trabalhistas. Basta
ligar para agendar atendimento.

#nãotevefiscal

Gestão responde por meio de ofício, mas, além de não abordar muitas das
reivindicações, nega que haja problemas no pagamento de horas-extra.

Boicote aos plantões pressiona Urbanismo
Foto: Manoel Ramires

todos em campo

Delegados de base
do Sismuc debatem
Constituinte Exclusiva

O

Por Phil Batiuk

s delegados sindicais foram
provocados a debater o Plebiscito Popular por uma constituinte popular. A ação é organizada
por sindicatos, movimentos sociais e
comunidades de base da Igreja. As entidades populares exigem uma mudança
profunda no sistema político. Para isso,
a palavra de ordem é pela Constituinte
Exclusiva e Soberana do Sistema Político. O debate contou com a assessoria
de Pedro Carrano, integrante do comitê
paranaense do Plebiscito e membro da
Imprensa do Sismuc. Ele enfatizou que,
com os protestos ocorridos desde 2013,
ficou evidente o descontentamento
da sociedade com o sistema político
brasileiro.

A

Por Phil Batiuk e Manoel Ramires

paralisação dos fiscais, que teve
início no feriado do Dia das Mães,
tem colocado pressão na Secretaria
de Urbanismo. A suspensão foi deliberada
depois que a Prefeitura não abriu diálogo
sobre as gratificações, que continuam atreladas a uma tabela antiga. O Urbanismo
também não remunerou os trabalhadores
que desempenharam suas funções durante
o carnaval e em outros momentos.
Ainda outro problema apontado pelos
trabalhadores é em relação à forma como
as escalas de plantão são impostas. A recusa em fazer os plantões extraordinários
dos fiscais já teve reflexos nas ruas de Curitiba e no comércio local. No Dia das Mães,
as ruas ficaram lotadas de ambulantes não
regularizados. “A cidade ficou infestada de
vendedores de CDs, DVDs, cigarros, entre
outros produtos”, observa Giuliano Marcelo Gomes, coordenador do Sismuc. Isso
coloca a saúde da população em risco, uma
vez que muitos produtos são ilegais. Outro

problema é de que esses produtos piratas
não recolhem impostos, diminuindo a arrecadação da cidade.
Resposta
Em ofício encaminhado ao Sismuc, a
Secretaria Municipal de Recursos Humanos admite o problema. Com relação às
horas extras do carnaval, o ofício diz que
“o pagamento de horas inerentes ao feriado
não foram pagas totalmente devido à cota
de horas extras estabelecidas naquele mês”.
Ou seja, os trabalhadores trabalharam e
não receberam. Segundo Giuliano: “Quem
extrapolou a cota de horas teve a jornada
do mês seguinte reduzida para compensar
a do mês anterior. É como se a Prefeitura
criasse o banco de horas dentro das horas
extras e DSR (Descanso Semanal Remunerado). É um absurdo”!
O ofício ainda afirma que “as distribuições dos plantões serão reavaliadas” e que
as “gratificações serão objetos de reestudos”.
O Sismuc, por outro lado, cobra uma mesa de
negociação para regularizar as situações.

“A Constituinte Exclusiva do Sistema Político é a forma dos movimentos
populares debaterem os direitos que
ficaram pendentes na Constituição de
1988. Temos que avançar mais. Para termos democratização da mídia, das terras, dos espaços nas cidades, temos que
primeiro modificar o sistema político”,
afirma Carrano aos delegados.
Mas, segundo os proponentes da
Constituinte, existe um paradoxo a ser
superado. Falta na política a representação de negros, jovens, trabalhadores,
mulheres, homossexuais. Por
isso a constituinte, além de
ser exclusiva do
sistema político, deve também ter soberania, ou seja, não
estar sujeita ao
Delegados
sindicais
debateram
a reforma
política.

referendo do Estado.
A grande questão posta pelo movimento é que a maioria eleita representa
os interesses de uma minoria, que por
sua vez têm acesso à maior parte dos
recursos disponíveis.É por isso que
um dos pontos principais da reforma
política é o financiamento público de
campanha eleitoral. Como as coisas estão atualmente, pautas como a redução
da jornada de trabalho, ampliação de
direitos, melhoria do SUS não são prioridade.
ParaPatrícia, coordenadora do
sindicato,a reforma política interessa
aos trabalhadores do serviço público
municipal de Curitiba. “Nessa reforma
encabeçada pelo povo, vamos desvincular os políticos dos bancos e corporações que hoje pagam suas campanhas e
permitir que se elejam os representantes da classe trabalhadora”. O Sismuc
é uma das organizações que defende e
organiza o Plebiscito no Paraná, divulgando-o em seus materiais de imprensa
e realizando debates como os que foram
feitos com os delegados de base.
interatividade
Mais informações
www.plebiscitoconstituinte.org.br
fb.com/plebiscitoconstituinte
fb.com/plebiscitoconstituinteparana

ENTREVISTA
Foto: Assessoria MDS

Acompanhe as notícias no site
do Sismuc e fique bem informado:
imprensa@sismuc.org.br
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programas sociais

Bolsa Família
beneficia todas
as classes e é
reconhecido
mundialmente
O Jornal do Sismuc entrevistou, com exclusividade, Luís
Henrique Paiva, Secretário Nacional de Renda de Cidadania
(Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Nesta conversa, ele desmitificou alguns
debates de quem é beneficiário do programa não trabalha e
que haja uso eleitoreiro do programa. Segundo o secretário,
além de retirar brasileiros da extrema pobreza, o Bolsa
Família ainda estimula a economia local de muitas regiões,
fator que lhe rende prêmios e reconhecimento internacional.
Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: Estão certas as pessoas que chamam o
programa de ‘bolsa vagabundo’? Ele estimula a acomodação?
LHP: É importante destacar que os beneficiários do Bolsa
Família trabalham. Levantamento do MDS aponta que,
entre os beneficiários do Bolsa Família maiores de idade,
cerca de 70% trabalham ou estão procurando emprego
— o que está alinhado ao dado da população economicamente ativa brasileira. Geralmente, estas pessoas, mesmo
trabalhando, não conseguem obter renda suficiente, seja
pela baixa qualificação profissional, seja pela dificuldade
de acesso ao mercado.
Jornal do Sismuc: O Bolsa Família tem uso eleitoreiro? Pra
receber, o cidadão tem que estar atrelado ou votar em
determinado partido?
O Programa Bolsa Família não está ligado a nenhum partido e não é de uso eleitoreiro. A seleção das famílias que
recebem o Bolsa Família é feita de forma automatizada,
com base nas informações registradas pelo município no
Cadastro Único. A seleção automatizada é um processo
de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que é o
agente operador do Programa, sob a supervisão do MDS.
Podem participar do Programa famílias com renda mensal por pessoal de até R$ 77, independentemente da composição, e também famílias com renda por pessoa ente R$

77,01 e R$ 154, desde que, nesses casos, haja crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes em sua composição.
Jornal do Sismuc: O alvo do programa são os pobres.
Como outras classes podem ser beneficiadas por ele,
mesmo que indiretamente?
Em outubro de 2013, estudo do Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (Ipea) aponta que o Bolsa Família
é a transferência social com maior impacto na economia.
Os dados mostram que cada R$ 1,00 investido no programa gera um retorno de R$ 1,78 para o PIB e amplia o
consumo das famílias em R$ 2,40. Ganha o comércio local, o município e o país.
Além disso, o Bolsa Família – aliado a importantes políticas na área da Saúde — contribuiu para a redução da
mortalidade infantil no país. O Bolsa Família e a política
de valorização do salário mínimo também contribuíram
para uma conquista que é de todas as classes: a redução
da desigualdade social. Essas ações ajudaram o Brasil a
cumprir bem antes do tempo o primeiro Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, que faz parte de um pacote
de compromissos assumidos pelos países no âmbito da
Organização das Nações Unidas (ONU). A meta era até
2015, mas o Brasil conseguiu, em 2012, reduzir a pobreza e
a fome a um quarto do patamar de 1990.
Jornal do Sismuc: Que instituições reconhecem o programa?

Em 2013, o governo brasileiro recebeu um prêmio internacional pelo programa Bolsa Família. A Associação
Internacional de Seguridade Social (ISSA, na sigla em inglês), com sede na Suíça, concedeu o 1º lugar em reconhecimento ao sucesso do Programa no combate à pobreza
e na promoção dos direitos sociais da população mais
vulnerável do Brasil. A ISSA é a principal organização internacional voltada à promoção e ao desenvolvimento da
seguridade social no mundo. A organização tem filiadas
330 organizações em 157 países.
O Banco Mundial também reconhece o programa. Em
parceria com organismos políticos, vai elaborar documentos e produzir material multimídia sobre o desenho,
a implementação e os instrumentos de gestão de diversos
programas e ferramentas sociais, dentre eles o Bolsa Família.
Jornal do Sismuc: O bolsa tem ou pode vir a ter fim?
O Bolsa Família, que está previsto em lei, é um programa
consolidado ao longo de seus 10 anos. Ele existirá enquanto houver um brasileiro precisando de complementação
de renda para que não esteja na condição de extrema pobreza.
interatividade
No site, leia a entrevista completa. O link é
http://www.sismuc.org.br/opiniao.asp
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Acesse o site do Sismuc pelo
seu celular usando o QR code
do Sismuc.

DENÚNCIA

Cidades sede atrasaram as negociações e se limitaram apenas a repor a inflação
para os trabalhadores, embora haja crescimento na arrecadação.

gol contra

Prefeitos
“da Copa”
enrolam
servidores
e não dão
ganho real

A

Por Manoel Ramires

cartão vermelho de seus trabalhadores. O
governo municipal ofereceu reajuste de 5,56
nos salários e de R$ 1 no vale alimentação.
Por isso, os servidores entraram em greve.
Paralisação também realizada no Rio de Janeiro e Natal. Na cidade da final, o reajuste
gira em torno dos 8%. Já na capital da Arena
das Dunas, o reajuste de 5,68% veio acompanhado com a ameaça de corte no ponto
após uma greve de quase dois meses. Nesta
cidade a reposição da inflação seria paga em
tempos diferentes.
As únicas cidades que anteciparam a
negociação foram Cuiabá e Fortaleza. Em
janeiro, a sede da Arena Pantanal reajustou
o salário em 5,56%. Já a sede que abrigará o
jogo entre Brasil e México ficou com apenas
5,7%.
O batuque também foi baixo para os
trabalhadores de Salvador. O reajuste, em
maio, ficou em 6% e o vale alimentação meteu uma bola de 8%, mas só em agosto. Por
fim, Recife, em maio sequer havia entrado
em campo com uma proposta.
Gingantes na arrecadação
As cidades sedes da Copa do Mundo
são craques no quesito arrecadação. De
acordo com os dados do IBGE, elas ocupam
as sete primeiras posições e estão entre as 50
cidades que mais arrecadam. Veja a posição
de cada uma: São Paulo (1), Rio de Janeiro
(2), Brasília (3), Curitiba (4), Belo Horizonte
(5), Manaus (6), Porto Alegre (7), Fortaleza
(9), Salvador (12), Recife (15), Cuiabá (43) e
Cuiabá (45).

prorrogação...

Redução de jornada na
saúde precisa de ajustes

O

Cmae’s. Nestes locais a escala é de
três horas pela manhã, interrompida
por uma hora e meia de almoço e,
depois, outras três horas. A reivindicação, portanto, é que às seis horas
diárias sejam corridas.
Ainda há a demanda de excluídos que não foram beneficiados
com a redução, como conta Sil Rego:
“Nem todos os excluídos foram incluídos”. Para tentar solucionar esses
casos, o Sismuc se reúne com a Secretaria de Recursos Humanos a pedido
da secretária MeroujyCavet.

Por Manoel Ramires

s servidores da saúde, denominados excluídos, começaram em maio a realizar jornada de 30 horas. A lei foi
aprovada pelo prefeito Gustavo
Fruet, reconhecendo a importância
desses trabalhadores para o atendimento da população. Os ‘excluídos’
se somam a jornada de trabalho de
servidores da enfermagem e odontologia. No entanto, a implementação
da lei ainda necessita de reajustes.
Em alguns locais de trabalho a
rotina está sendo de 36 horas de trabalho. Uma servidora conta que a
chefia já sinalizou para o aumento de
jornada. “Estamos fazendo 36 horas,
mas já fomos avisados que iremos
voltar a fazer 40”, denuncia.
Caso parecido ocorre com os
fonoaudiólogos e psicólogos dos

Foto: Manoel Ramires

s cidades sedes da Copa do Mundo
não têm apenas estádios pagos, de
alguma forma, com dinheiro público por meio de potencial construtivo ou
empréstimo do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social). Em
comum, a maioria delas também atrasou a
negociação da data base dos servidores municipais para o fim de maio e se limitou a
pagar apenas a média da inflação.
A cidade que mais reajustou o salário
de seus trabalhadores foi Manaus. Lá os
sindicatos são divididos. Por isso, os professores receberam 10% de reajuste salarial. Já
os demais servidores ficaram com 7%. Em
ambos os casos houve ganho real. Muito ao
contrário de Curitiba. Mesmo sendo o 4º
PIB do país (veja a seguir lista), a capital dos
paranaenses que deu dinheiro para estágio
privado através de potencial construtivo,
limitou-se a pagar apenas a inflação neste
momento (5,38%). A promessa dos gestores
é elevar os pisos por níveis de formação em
dezembro (box). Veja abaixo como entrou
em campo cada cidade.
São Paulo, sede de abertura da Copa,
além do estádio atrasado, também se demorou a negociar com seus funcionários.
O limite do governo paulistano ficou em
6,45%. Já Porto Alegre escolheu fatiar o
reajuste dos trabalhadores. São apenas 6,4%
sendo pagos 2,5% em maio e o restante até
janeiro de 2015. A postura rendeu slogan
negativo ao prefeito: “Fortunati gasta tudo
com a Copa”.
Belo Horizonte também está tomando

CONJUNTURA
todos em campo

A plenária estadual da CUT
contou com cerca de 400 pessoas

Servidores municipais
participam ativamente
da plenária da CUT-PR
Fotos: Gibran Mendes

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

Câmara aprova Plano
Nacional de Educação
Agência Câmara - Foi aprovado o texto-base do Plano Nacional de
Educação (PNE - PL 8035/10). O PNE estipula novas metas para os
próximos dez anos, com o objetivo de melhorar os índices educacionais brasileiros. A principal inovação da proposta é a aplicação de um
mínimo de recursos públicos equivalentes a 10% do Produto Interno
Bruto (PIB) em educação. Entre as metas constantes do PNE está
a de universalizar a educação infantil para crianças de 4 a 5 anos,
com o objetivo de passar dos atuais 4,7 milhões de matrículas para
5,8 milhões por meio do incremento de R$ 3 bilhões no período. O
investimento na educação básica em tempo integral é outra meta do
PNE. Atualmente, há cerca de 1,1 milhão de alunos estudando com
essa jornada. A intenção é aumentar para 11,3 milhões, a um custo
previsto de R$ 26 bilhões em dez anos.

Copel tem 180 dias para
dispensar terceirizadas

O

Por Pedro Carrano

s servidores municipais participaram de
14ª Plenária da Central Única dos Trabalhadores
(CUT). Considerada a maior
central sindical brasileira e a
quarta central do mundo, a
plenária estadual da CUT contou com cerca de 400 pessoas,
em Praia de Leste (PR), em
maio.
Foram feitas discussões
sobre os ramos de organização
dos trabalhadores da Central,
tais como Agricultura Familiar,
setor Financeiro, Petroleiros,
Segurança Pública, Educação
estadual, Construção Civil
e Comunicação. Políticas de
Gênero, Juventude também ti-

veram destaque.
Os Servidores Municipais
foram um dos ramos presentes na Plenária. Os servidores
da capital e do interior contribuíram com suas pautas.
Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc, é
uma das delegadas eleitas para
a Plenária Nacional da CUT,
que deve acontecer entre 28 de
julho e 1 de agosto
O deputado estadual Ênio
Verri (PT), convidado à mesa
de conjuntura inicial, ao lado
da senadora Gleisi Hoffmann
(PT), criticou a gestão administrativa do governo Richa.
“Estourou o limite de lei de responsabilidade fiscal criando
um novo cargo político a cada
dois dias do seu governo, além
dos que já existiam. Os gastos
com marketing aumentaram
600% e em software 160% pelo
abandono da política do software livre e de qualidade”, recordou.
O professor do departamento de Ciências Sociais da

UFPR, Ricardo Oliveira, autor
do livro “Na Teia do Nepotismo” (Insight Editora), reforçou
que os 11 anos de governos do
Partido dos Trabalhadores (PT)
recompuseram o índice do salário mínimo, entre outras
medidas. “Foram gerados 20
milhões de empregos. O salário
mínimo saltou de U$ 56, em
2002, para os atuais U$ 324. É
isso que está em jogo”, analisa
o professor.

Aline Baroni (MPT-PR) - Ação do Ministério Público do Trabalho no
Paraná ressalta irregularidade das contratações de empreiteiras e
riscos à segurança dos trabalhadores
O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná acatou uma ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPTPR) contra a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel). A
empresa terá um prazo de 180 dias a partir do trânsito em julgado
da decisão, para rescindir contratos terceirizados relacionados aos
serviços de redes de transmissão, distribuição aérea e subterrânea,
inclusive manutenção. A ação ajuizada pelo procurador do trabalho
Inajá Silvestre dos Santos ressaltava a irregularidade das contratações de empreiteiras para a realização destes serviços. Além da
multa de R$ 50 mil por dia, entre as obrigações da Copel está a de
fiscalizar, desde já, as empresas terceirizadas, para que elas cumpram as normas de saúde e segurança em relação aos seus próprios
empregados, evitando, assim, a ocorrência de acidentes de trabalho.
A ação do MPT ressalta ainda que empregados terceirizados estão
muito mais sujeitos a sofrerem acidentes de trabalho que os empregados próprios. “Estudos divulgados pelo Dieese revelam que a
terceirização no setor elétrico, que no Brasil atinge mais da metade
da mão de obra, mata um trabalhador terceirizado a cada 14 dias,
vitimando empregados terceirizados três vezes mais que empregos
próprios das concessionárias”, ressalta o procurador Santos.

Jornalistas paranaenses
contra redução de salários
Já imaginou se uma paralisação, uma greve, um denúncia de
condições de trabalho simplesmente não saísse nos veículos de
comunicação? Isso poderia enfraquecer qualquer movimento. E é
justamente o dilema que pelo qual passa os operários da informação.
Eles entram no mês de junho denunciado a proposta dos patrões de
fatiar o salário da categoria de acordo com a região do estado. Neste
modelo, conforme menor a cidade, menor seria o salário. Para o
Sindijor, a proposta tem por objetivo inviabilizar qualquer negociação
que conceda reajuste salarial (inclusive repor a inflação). Em virtude
disso, os jornalistas fazem paralisações em seus locais de trabalho.
A primeira ação parou as redações nos períodos da manhã e a tarde.
Informações do movimento podem ser lidas em sindijorpr.org.br
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AGENDA

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

sinopse

O preço do amanhã

25 de junho
Coletivo Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

9 de junho
Coletivo Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

11 de junho

Coletivo extraordinário
Educadores
Horário: 20 hs
Local: Sismuc

13 junho

Coletivo CMC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

18 de junho

Coletivo Educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

19 de junho
Coletivo ICS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

24 de junho

Coletivo Representantes
Sindicais
Horário: 9 e 14 hs
Local: Sismuc

2 de julho

Coletivo Trabalhadores da Escola
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

3 de julho
Coletivo Smab
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

4 de julho
Coletivo Smelj
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

P

Everson Roberto Schiessel, coordenador de Administração do Sismuc

reço do Amanhã é um filme estadunidense (2011), uma ficção científica com roteiro e direção de Andrew Niccol, protagonizada por Justin Timberlake e Amanda
Seyfried. Nesse cenário futurista, a classe dominante tem uma vantagem ainda
maior sobre os trabalhadores: a imortalidade. É uma conquista da ciência que beneficia
a todos, pois deixam de envelhecer aos 25 anos, mas novamente os ricos encontram uma
maneira de levar vantagem, ao obrigar as pessoas a trabalhar para manter a vida até o
fim do dia. Mendigando por horas e minutos, pois o tempo é a nova moeda, os valores
do trabalho são desvalorizados no mesmo dia, e os preços dos produtos sobem de forma
alarmante. Não é mostrada uma saída para os menos favorecidos, até que um homem se
revolta contra o sistema. Hoje não somos imortais, a ciência ainda não chegou a tanto,
mas as injustiças vivenciadas no filme são uma realidade. Os que detêm os meios de
produção dispõem desses meios a seu bel prazer. Não temos um sistema que podemos
definir como ideal, mas sabemos que o sistema de hoje não nos representa.

7 de julho

Coletivo Agentes Administrativos
Horário: 19 hs
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

Entre livros e redações

N

Por Manoel Ramires

o livro “O assassinato e outras histórias”, de Anton Tchekhov, prefaciado por
Rubens Figueiredo, está registrado qual deve ser o papel do escritor diante das
pressões políticas. À época, o idealismo movia o mundo e o escritor russo registrava: “Tenho medo daqueles que procuram nas entrelinhas uma tendência e querem me
ver necessariamente como liberal ou conservador”.
Neste livro de contos, ainda no prefácio, página 9, Tchekhov opina como deve ser o
posicionamento de um escritor diante dos fatos de sua época. Pensamento que serve de
orientação para outras profissões. Diz ele, a respeito da religião: “Não cabe ao escritor a
solução de problemas como Deus ou o pessimismo; seu trabalho consiste em registrar
quem, em que circunstâncias, disse ou pensou o que sobre Deus e o pessimismo”.
É neste panorama que o livro é escrito. Tchekhov procura, com simplicidade, colocar no
enredo literário os desafios, angustias e medos do povo. Não os defende; não os ataca;
apenas os posiciona
em uma literatura tão
marcada por contar
história das elites e
construir heróis inatingíveis.
Ficha técnica
Autor: Anton Tchekhov
Seleção, tradução e
apresentação: Rubens
Figueiredo
Coleção: Prosa do Mundo
Editora: Cosacnaify

