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EDITORIAL

O Fórum das Entidades Sindicais, que representa mais de 200 mil servidores do Paraná e congrega várias categorias do funcionalismo público, é formado pelas seguintes entidades: 
APP-Sindicato, SindiSeab, Sinteemar, Apra/Policia Militar, Assuel-Sindicato, SindSaúde-PR, Sindespol, Sipol, Sindarspen, Sinder, Sindijus-PR, Sindsec-PR, Sinteoeste, 
Sintespo, Sintesu e Sisdep.
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2014: Servidores(as) em alerta e em luta!

ENQUADRAMENTO

Trabalhadores reunidos na Seap: o 
combinado não foi posto em prática

Foto: Adir Nasser Junior

O ano de 2014 já começou 
com muitos desafios, intensa 
luta e mobilizações para o con-
junto dos(as) servidores(as). É 
um momento de muita resistên-
cia para impedir que o governo 
Beto Richa implante o projeto 
neoliberal que destrói nosso es-
tado e as políticas públicas que 
beneficiam a maioria da popula-
ção. Assim foram esses três pri-
meiros anos.

Em 2011, o governo aprovou o 
projeto de Lei das Parcerias Pú-
blico-Privadas (PPPs). Travamos 

uma longa batalha em defesa da Pa-
ranaprevidência, que segue até hoje. 
Em 2012, tivemos a aprovação do Pro-
jeto de Lei 17.435, “por coincidência”, 
também em dezembro, do novo Plano 
de Custeio da Paranaprevidência. Na-
quele mesmo ano impedimos a vota-
ção do projeto “Tudo Aqui Paraná”, 
que privatizava os serviços públicos.

Em 2013, não foi diferente: reu-
niões truncadas, respostas evasivas, 
justificativas da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, que sempre são usa-
das para impedir o reajuste dos(as) 
servidores(as). Tivemos que realizar 

várias mobilizações e até acampa-
mento em frente ao Palácio Iguaçu 
para assegurar o que já é direito: a 
data-base.

Não bastasse os compromissos 
assumidos com diversas categorias 
serem rompidos ao longo do ano 
– o que levou todos os sindicatos 
a mobilizações permanentes –, no 
final do ano tivemos mais uma sur-
presa: dois projetos de lei que al-
teram ainda mais as obrigações do 
Estado, ou seja, privatizam vários 
serviços públicos.

O primeiro, Projeto de Lei Com-

plementar 22/13, que altera a 
Constituição do Estado permi-
tindo a privatização dos ser-
viços via fundações privadas, 
e o segundo, o Projeto de Lei 
726/13, que “transfere” todos 
os serviços de saúde para a ini-
ciativa privada, inclusive os hos-
pitais universitários e da Polícia 
Militar. Em dezembro, impedi-
mos que o governo aprovasse a 
proposta, os(as) servidores(as) 
continuam na resistência, or-
ganizando as mobilizações para 
barrar a votação dos projetos.

Nossa pauta: os desafios 
para 2014 permanecem! Ainda falta muito para “virar a página”

Agora, em 2014, também temos o período de eleições gerais. Portanto, 
nossa luta será intensa até o início de abril, prazo da legislação eleitoral para 
reajustes além da inflação. Teremos o desafio de defender um Estado que 
fortaleça as políticas públicas e os serviços públicos. Um Estado que defenda 
os(as) trabalhadores(as). Confira o que vamos reivindicar este ano: 

Data-base: a previsão da inflação será de aproximadamente 5,88%, segun-
do o Dieese. Nós reivindicamos o mesmo reajuste do salário mínimo regional, 
que vem recuperando os salários dos(as) trabalhadores(as) da iniciativa priva-
da com ganhos reais, o que não ocorre para os(as) servidores(as) públicos(as). 
Isso é tratamento desigual!

Concursos públicos: para reposição da falta de servidores(as) em todas 
as áreas do Estado.

Defesa intransigente da ParanaPrevidência: defesa de nossos 
direitos, de uma previdência pública, de gestão paritária, segura para todos 
e todas que contribuem mensalmente.

Enquadramento: mais uma vez, o enquadramento está truncado, be-
neficia só alguns(mas) servidores(as). O direito é para todos(as) que se en-
quadram nos critérios estabelecidos. O FES sempre defendeu desempenho de 
trabalho igual, salário igual.

Saúde: como o governo não avançou nessa pauta, depois de diversos ace-
nos, o FES vai enviar para a Assembleia Legislativa os dois Projetos de Lei de 
Saúde: o IPESaúde, da organização de um modelo permanente de atendimento 
e prevenção, e o Projeto de Atenção Integral de Saúde aos(às) Servidores(as).

Benefícios Sociais: reajuste do auxílio alimentação para o valor de 
uma cesta básica (R$ 294,06 segundo o Dieese) para o conjunto dos(as) 
servidores(as) e a implementação de auxílio-transporte a todos e todas.

Enfim, nossa luta será mais uma vez árdua. Todas as categorias estão uni-
ficadas em suas pautas, e nós, coletivamente, estamos unidos e organizados 
no Fórum das Entidades Sindicais (FES) para realizar a defesa dos serviços 
públicos, que é um direito da população e também dos trabalhadores e tra-
balhadoras que se dedicam dia-a-dia, mesmo em condições precárias, à rea-
lização de seu trabalho. Vamos em frente, com muita força e disposição!

Quando a titular da Secretaria 
de Administração e Previdência 
(Seap), Dinorah Nogara, anunciou 
a manutenção do enquadramento, 
em 29 de outubro do ano passa-
do, chegou a declarar o assunto 
como resolvido. A solução seria a 
revogação, pelo Despacho 817/13 
da Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), do Parecer 029/2011, tam-
bém da PGE, que inviabilizava os 
ajustes funcionais por entender 
que eram inconstitucionais.

Na ocasião, a secretária disse 
que quem estava enquadrado per-
maneceria; quem tivesse o nome 
divulgado no Diário Oficial seria 
enquadrado; os processos suspen-
sos seriam reanalisados; e quem 
cumpre os requisitos definidos 
pelo TCE-PR, mas não tinha pro-
cesso, poderia fazer a requisição.

Ora, o Despacho 817/2013-
PGE, que se prestaria a por em 
prática o enquadramento, não diz 
exatamente isso. Ele sugere ao 
governador que todos(as) os(as) 
servidores(as) que atendem aos 
critérios do TCE-PR devem ter seus 
pedidos revisados “para fins de de-
cisão sobre a manutenção ou não 
do enquadramento realizado”.

Mas o que chama a atenção é 
que no Diário Oficial nº 9.100, de 5 
de dezembro de 2013, o despacho 
do governador (12.181.061-1/13 

- Of. Nº 808/13) que determina a 
formação da Comissão Técnica da 
Seap para análise dos processos, 
ao mesmo tempo, estabelece o 
exame apenas dos pedidos “ins-
taurados a partir de 01 de abril de 
2010 a 31 de dezembro de 2010”!

O FES já enviou ofício à Seap 
com uma série de questionamen-
tos. A secretaria, por sua vez, re-
meteu-os à PGE e diz que já rece-
beu a reposta e a está analisando.

Não basta deter-se em análi-
ses, formar  Comissão Técnica e 
colocar lista de documentos no 
Portal do Servidor. Para, de fato, 
“virar a página”, é preciso solu-
cionar o problema de todos os(as) 
servidores(as) que exercem uma 
função superior ao cargo de in-
gresso e não recebem pelo traba-
lho prestado ao Estado.
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Servidores(as) do Estado terão aposentadoria?

Fundação, não: 
saúde pública não combina com lucro

Situação da Paranaprevidência sugere caos na gestão do fundo 

Uma grande dúvida assombra o 
futuro do funcionalismo estadual. A 
ParanaPrevidência não terá dinheiro 
em caixa para pagar as aposentado-
rias a partir de 2020. Quem ainda 
não se deparou com essa realidade, 
precisa acompanhar os debates, os 
informativos dos seus sindicatos e do 
Fórum das Entidades Sindicais (FES), 
e ficar atento aos riscos.

O problema de caixa tem várias 
causas. Vamos citar as duas mais im-
pactantes:

1 - O governo não cumpriu, em 14 
anos, a obrigação legal de fazer o seu 
aporte financeiro em valor igual àque-
le com que cada servidor(a) contribui.

2 - A ParanaPrevidência foi plane-
jada para ser o sistema de aposenta-
doria somente dos(as) servidores(as) 
do Poder Executivo. Mas acabou por 
agregar mais servidores(as) dos Po-
deres Judiciário e Legislativo, o que 
também causou impacto negativo, 
pois assumiu o pagamento de maior 
número de aposentadorias sem ter 
recebido dinheiro suficiente para isso.

O Fórum das Entidades Sindicais 
(FES) tem acompanhado de perto a 
gestão da ParanaPrevidência, manten-
do representantes no Conselho Fiscal 
e no Conselho de Administração.

Desde o início do funcionamen-
to desses Conselhos, ou seja, desde 
1999, o FES tem mantido posição 
crítica nesses espaços. Mesmo tendo 
minoria nos conselhos, não deixamos 
de nos posicionar de modo contun-
dente e profissional.

Extrato à disposição - Uma 
conquista no final de 2013 dos 
sindicatos que compõem o 
FES. O Estado enfim criou um 
sistema que possibilita ao(a) 
servidor(a) acesso ao extrato 
de suas contribuições para a 
Paranaprevidência. O sistema 
ainda não foi concluído e não 
foram totalizadas as contri-
buições de cada servidor(a), 
mas já é possível ter uma 
ideia do montante financeiro 
que saiu do seu salário para 
compor a reserva para pagar 
sua aposentadoria. Veja lá, 
não é pouco dinheiro não! 
Você encontra o dado no 
portal do servidor(a). Clique 
no ícone “contracheque” e, 
quando a tela abrir, clique 
em cima de “extrato de con-
tribuições previdenciárias”.

Usuários do SUS, militantes dos movimen-
tos sociais e trabalhadores da saúde vivem uma 
guerra contra a privatização do setor no Estado. 
O projeto de lei complementar 22 e o projeto 
de lei 726/2013, de autoria do governo Beto Ri-
cha, criam uma fundação privada para comandar 
atribuições que hoje são da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa). É o Estado se afastando da res-
ponsabilidade estabelecida pelo SUS e confiando 
os recursos da saúde a empresários que, como os 
demais capitalistas, visam o lucro.

O projeto estabelece uma mudança na relação 
de trabalho. Se aprovada, a fundação privada terá li-
berdade para fazer todas as contratações em regime 
CLT. Será o fim dos estatutários e dos concursos rea-
lizados pelo Estado. Vale lembrar que onde sistema 
parecido já está implantado o salário de trabalhado-
res celetistas é 60% menor que dos estatutários.

Aqui não! – Mesmo longe do final dessa peleja, 
já vencemos algumas batalhas. Em dezembro do ano 
passado, conseguimos fazer com que o governo re-

tirasse os projetos da pauta de votação na As-
sembleia Legislativa. Já em fevereiro, na reunião 
extraordinária do Conselho Estadual de Saúde 
(CES), trabalhadores da saúde, companheiros do 
FES e de outros movimentos pressionaram contra 
a aprovação do CES aos projetos privatizantes.

A luta continua – O governo demonstra que 
está disposto a encarar qualquer parada para 
ver seu plano aprovado. Chefias estão incumbi-
das de distribuir cartilhas pró-fundação e tentar 
convencer os trabalhadores. Só a informação e 
a dedicação de cada um de nós serão capazes 
de conter a vontade do governo de transferir a 
gestão da saúde pública.

Temos muitos motivos para estar nessa luta. 
Informe-se com o Sindsaúde (site www.sindsaude-
pr.org.br, Facebook e Twitter) sobre essa proposta 
do governo que quer destruir a saúde pública.

Susto geral - Em 2010, o FES 
contratou um especialista em siste-
mas de previdência. O estudo feito 
apontava um déficit de mais de R$ 
4 bilhões. Depois, esse número foi 
confirmado pelo estudo do Tribunal 
de Contas (TC). Se esse valor já as-
sustava, no final de 2011, todos se 
espantaram com o crescimento do 
déficit. Segundo concluiu o TC, o furo 
no caixa já chegava a R$ 7,3 bilhões.

Confortável para o patrão - Em 
dezembro de 2012, período em que 
o(a) servidor(a) tem dificuldade de 
se mobilizar e lutar pelos seus di-
reitos, Beto Richa e sua base de 
deputados(as) na Assembleia Legisla-
tiva deram uma verdadeira rasteira 
no conjunto dos(as) servidores(as) da 
ativa. Uma lei aumentou o percentu-
al de desconto de 10% para 11%.

Isto sem debater com os sindi-
catos que durante os anos de 2011 
e 2012 sempre pautaram sua pre-
ocupação com a sustentabilidade 
da ParanaPrevidência. Propostas no 
sentido de equilibrar as finanças do 
fundo chegaram a ser entregues pelo 
Fórum ao governo, mas Beto Richa 
ficou surdo às ideias dos sindicatos.

Escândalo - Entre novembro de 
2012 e durante o ano de 2013 o go-
verno ainda fez manobras financeiras 
ilegais. Chegou a emprestar dinheiro 
do fundo previdenciário para pagar 
as aposentadorias atuais. Uma aber-
ração, que fere a lei e coloca Beto 
Richa na lista de políticos que não 
poderiam sequer tentar a reeleição. 
Pode crer: a situação é muito grave!

Avaliação do FES - Enquanto a di-
reção da ParanaPrevidência faz bole-

tins dizendo da prosperidade do sis-
tema, nossos conselheiros apontam 
que o déficit é crescente. Ou seja, é 
um órgão à beira da falência.

E nossas aposentadorias? Só com 
muita luta e união dos trabalhadores es-
taduais haverá reversão dessa situação.

Por isso, o FES reivindica que a 
ParanaPrevidência seja transformada 
em autarquia, com gestão paritária, 
além de uma ampla auditoria nas 
contas da instituição.

Trabalhadores reunidos em 
debate sobre previdência
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FES apresenta 
dois projetos de 
lei na Alep
Falta de compromisso 
do governo leva 
servidores(as) a propor 
no Legislativo criação 
do IPESaúde e do 
Programa de Promoção 
e Prevenção à Saúde 
do Trabalhador 

Se alguém tinha dúvidas sobre a 
falta de compromisso deste governo 
com a saúde dos servidores, o ano de 
2013 deixou tudo às claras – Beto Richa 
quer nos deixar à própria sorte. O go-
verno foi mais do que omisso: voltou 
atrás num compromisso de encami-
nhar um novo modelo de saúde e enga-
vetou acintosamente nosso pleito por 
um Programa de Saúde do Trabalhador. 

Isto mostra que só muita mobili-
zação do funcionalismo vai permitir 
que avancemos com nossa pauta. E 
é o que os representantes dos servi-
dores estão fazendo diante da insen-
sibilidade do governo Beto Richa. O 
Fórum das Entidades Sindicais (FES) 
irá protocolar, durante o mës de fe-
vereiro, na Assembleia Legislativa 
do Paraná (ALEP), por meio da ban-
cada do PT, os dois projetos de lei 
que tratam deste tema: a proposta 
do Instituto Paranaense de Saúde 
(IPESaúde) e o projeto de lei Saúde 
do Trabalhador. Ambos os projetos já 
estão nas mãos de parlamentares.

Sistema de atendimento – O 
projeto do IPESaúde foi, desde sua 
concepção, em 2003, longamente 
discutido e construído pelos servi-
dores públicos. Não há motivos para 
buscarmos outros modelos de assis-
tência à saúde dos servidores.

O IPESaúde será uma autarquia es-
tadual com personalidade jurídica de 
direito público, dotada de patrimô-
nios e receitas próprios, com autono-
mia administrativa e financeira, vin-
culada à Seap. Pelo projeto, o sistema 
de atendimento à saúde dos servido-
res compreenderá um Plano Coletivo 
de Autogestão, sem fins lucrativos.

O projeto tem por base a Consti-

tuição Estadual, que atribui ao Esta-
do o dever de promover a assistência 
à saúde dos seus servidores e depen-
dentes. Também tem por base o art. 
76 da Lei Estadual 12.398/98, que 
trata da criação do Fundo de Servi-
ços Médico-Hospitalares. O projeto 
original foi alterado para se adequar 
ao modelo do IPESaúde do Rio Gran-
de do Sul, referência de qualidade 
em planos de assistência à saúde dos 
servidores públicos do Brasil.

Durante os três anos de governo 
Beto Richa, o FES debateu exausti-
vamente um modelo de assistência 
médico-hospitalar que substituísse o 
Sistema de Assistência à Saúde (SAS). 
Se de um lado íamos para diversas 
reuniões com o governo, sempre dis-
postos a encaminhar efetivamente 
uma solução, por outro fizemos pres-
são e inúmeras mobilizações pelo 
Estado, como o enterro simbólico do 
SAS em 24 de abril de 2013 em fren-
te ao Palácio Iguaçu, para mostrar 
que não dava mais para suportar o 
sucateado modelo vigente.

Chegamos a compor uma comis-
são, integrada também pelo gover-
no, à qual apresentamos o nosso 
anteprojeto de lei. Na comissão – co-
ordenada pelo vice-governador, Flá-
vio Arns –, este governo demonstrou 
o que pensa sobre o servidor, des-
considerando a discussão e jogando 
fora todo acúmulo de trabalho feito 
pela comissão de saúde do FES, ao 
dizer que não seria possível encami-
nhar um novo sistema.

Agora, com a nossa coerência e 
determinação, vamos propor aos de-
putados este modelo de saúde, que 
se baseia nos seguintes princípios:
• plano coletivo de autogestão, geri-
do por uma autarquia estadual;
• conselho deliberativo paritário en-
tre governo e servidores, conforme 
art. 42 da Constituição Estadual;
• constituição de um fundo de saú-
de, com no mínimo o dobro de recur-
sos que hoje é destinado ao SAS (R$ 
140 milhões/ano); 
• atendimento descentralizado em 
todo Estado;
• ampla cobertura (próteses, órte-
ses, cirurgias cardíacas, fonoaudio-
logia e psicologia).

Lei de Saúde do Trabalhador 
é demanda urgente

Outro ponto central da nossa luta é a conquista de uma Lei de Saúde 
do Trabalhador. Trata-se de uma questão de reparação de uma injustiça. 
A Constituição Federal garante aos servidores ocupantes de cargo público 
alguns direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, entre os quais 
a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança.

Entretanto, as normas gerais aplicáveis ao trabalhador da iniciativa pri-
vada não alcançam obrigatoriamente o servidor público. Por isso, é necessá-
ria legislação específica de segurança e medicina do trabalho para o servidor 
estatutário, bem como a identificação de competência para o seu estabe-
lecimento, organização, manutenção e execução de inspeção do trabalho.

Pela falta de uma legislação estadual específica que trata do assunto, 
que pretendemos suprir agora, temos como consequência no serviço pú-
blico estadual: 
• afastamento de 12% do Quadro Próprio do Magistério (QPM) de suas 
funções em 2012, por motivo de sofrimento mental;
• a perda de mão de obra qualificada em idade produtiva;
• ônus para o Estado e para a Previdência, em razão das incapacidades 
temporárias ou permanentes, como a aposentadoria por invalidez;
• responsabilidade civil e criminal do Estado;
• desmotivação do servidor, considerando a falta de atenção da adminis-
tração pública, quanto à sua segurança e saúde.

Com a aprovação da Lei de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores, 
o Estado terá que implantar uma política preventiva de saúde, higiene e 
segurança do trabalho no serviço público, obtendo melhores resultados na:
• redução de custos com assistência à saúde;
• redução de custos com ações indenizatórias por doenças ocupacionais e 
acidentes de trabalho;
• aumento da produtividade dos servidores públicos;
• redução das faltas ao trabalho.

Conquistas do último período

A secretária de Administra-
ção e Previdência, Dinorah No-
gara, na última reunião com o 
FES, em dezembro (foto), aca-
tou duas demandas dos servido-
res na área da saúde:

- formação de uma comissão 
entre governo e FES para deba-
ter novamente o decreto 6805 
de 2012 sobre readaptação ao 
serviço público. A secretária 

entendeu que o decreto preci-
sa ter sua redação readequada 
para maior clareza;

- ressarcimento de despesas 
de viagem aos servidores que, 
em razão de convocação do go-
verno, precisam se deslocar até 
Curitiba para perícia. Apesar 
desta conquista, ainda não há 
informação sobre a formaliza-
ção deste direito.
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