
Durante os oito dias de greve, servidoras e servidores 
de Araucária mostraram coragem e força para lutar 
pelos seus direitos!

Saudamos todos os grevistas, que não tiveram medo 
de expor a sua indignação frente a esse governo 
descomprometido, desrespeitoso e insensível com os 
servidores. A essa gente de luta que teve força e valentia 
de deixar os seus locais de trabalho indignados com as 
avalanches de mentiras usadas pela atual administração, 
sem se preocupar com represálias, perseguições, coações, 
golpes baixos ou a incompreensão de alguns colegas.

E foi a firmeza dos trabalhadores que fez com que a 
Prefeitura recebesse os servidores 
para uma primeira mesa de 
negociação! 

Somente a greve e os nossos atos, 
inclusive o fechamento da Rodovia 
do Xisto, fizeram a administração 
municipal mudar sua postura 
intransigente e apresentar as 
primeiras propostas.

Entramos em greve justamente para 
que houvesse negociação com os 
sindicatos. Até então  nem isso tinha 
sido acontecido. 

Com a paralisação, conseguimos 
o compromisso de reunião para 
tratar das nossas pautas prioritárias 
no dia 18 de maio. O prefeito se 
comprometeu a considerar a inflação 
anual para o nosso reajuste a ser pago 
na nossa data-base, em junho. Além 
disso, não serão marcadas faltas na nossa 
ficha funcional, nem teremos descontos, mediante a 
reposição a partir do dia 18.

Plantamos, com a nossa coragem e com a greve 
de oito dias, a semente para a garantia dos nossos 
direitos. Esta sementinha dará frutos para a 
construção de um movimento ainda maior no dia 
18 de maio!

Vamos juntos fortalecer nosso movimento e 
arrancar vitórias dessa Prefeitura intransigente! 
Acompanhe os próximos passos da nossa luta e 
participe!
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Durante todo o movimento grevista, a 
administração municipal promoveu forte 
campanha na mídia para confundir a 
população. Argumentos que os servidores 
divulgavam para explicar os motivos da greve 
eram distorcidos. Mentiras foram espalhadas 
pela internet, pela imprensa dócil e pelas 
televisões instaladas nos terminais rodoviários.
Precisamos restaurar a verdade.

Mostre a verdade
Convide a população para 
conhecer as reais condições em 
que são oferecidos os serviços

Mães, pais e responsáveis por estudantes 
devem saber como é o dia-a-dia das escolas e 
o que professoras, atendentes e demais funcio-
nários precisam para assegurar ensino de qua-
lidade.

Da mesma forma, nas unidades de saúde, 
é importante informar os usuários como a fal-
ta de pessoal prejudica o atendimento. Além 
de trabalhadores, a carência é por materiais de 
trabalho, como luvas, seringas, remédios, etc.

Prefeitura tentou confundir opinião pública
Compare as mentiras do governo 
com a realidade dos servidores

Desde o 
início, as 
categorias 
do serviço 
municipal 
mantiveram 
a unidade 
de ação

Grevistas 
debatem as 

mudanças 
feitas e 

as que se 
pretendem 

para a 
Previdência

Prefeitura ServidoreS
Os sindicatos mentem quando di-
zem que os servidores estão com 
os salários defasados.

As correções salariais têm sido feitas com atraso. O reajuste de 2013 só 
ocorreu em fevereiro de 2014, após oito meses de atraso – e porque os 
servidores fizeram greve. Em 2014, novo atraso, com pagamento em 
duas parcelas em novembro e dezembro. O mesmo ocorreu em 2015.

As progressões por titulação estão 
proibidas por lei.

Não é verdade. As promoções estão prevista na Lei 1835, de 2008. 
Há numa contestação no Tribunal de Contas, mas com respeito à lei 
municipal anterior, de número 673, de 1986. A Procuradoria Geral do 
Município emitiu parecer torto, feito para confundir. O parecer mistura 
as promoções diagonais da lei antiga, que de fato estão proibidas, com 
as promoções verticais da nova lei, que não são contestadas na Justiça. 

Os sindicatos mentem quando di-
zem que a prefeitura não negocia.

A última vez que Olizandro tinha recebido os sindicatos foi na greve de 
2013. Somente agora, no sétimo dia da greve deste ano o prefeito se 
dignou a conversar de novo com os servidores. Neste intervalo ocorre-
ram algumas reuniões, mas nenhuma trouxe resultados efetivos para 
o conjunto dos servidores. Apenas algumas reivindicações periféricas, 
para grupos restritos, foram atendidas.

Desde 2013 os sindicatos são re-
cebidos para negociar, sempre de 
forma transparente, com as con-
tas abertas e a realidade à mostra.

Os pedidos para a administração municipal apresentar números, da-
dos, prognósticos e informações que pudessem favorecer a negocia-
ção das questões centrais foram sistematicamente negados.

Os sindicatos mentem quando di-
zem que o servidor de Araucária 
ganha mal.

Os servidores de Araucária lutam para que os seus salários não sofram 
arrocho. Muitos direitos estão sendo rebaixados, como o vale-alimen-
tação congelado e a carreira estagnada.

Hoje, o gasto com pessoal chega 
a 53% da arrecadação, o que im-
pede o município de realizar con-
cursos públicos e contratar novos 
servidores para atendimento.

Araucária extrapola o gasto com folha de pagamento porque tem mui-
tos cargos comissionados. O custo anual dos CCs é de R$ 16,8 milhões 
ao ano. Se o prefeito cortasse pela metade os cargos distribuídos a apa-
drinhados políticos, a despesa com pessoal cairia para 50% da arreca-
dação, bem abaixo do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Os sindicatos mentem quando di-
zem que a prefeitura não repassou 
o valor do Fundo de Previdência. 

Está na lei. É dever da Prefeitura pagar a maior parte das aposentado-
rias atuais, sem mexer na poupança que se está fazendo para o futuro. 
Em janeiro e fevereiro, o prefeito deveria ter repassado cerca de R$ 
2,3 milhões por mês ao fundo. Enviou cerca de R$ 1,4 milhão. O FPMA 
teve que mexer na poupança, pondo em risco aposentadorias futuras.

Os servidores estão com os bene-
fícios em dia

Os benefícios em dia são o triênio e o quinquênio, que passaram a ser 
respeitados a partir da greve de 2013. As promoções estão atrasadas 
desde janeiro de 2013. A Lei Federal que estabelece a hora-atividade 
dos professores em um terço da jornada também não é cumprida.

A Prefeitura é contra aumentar im-
postos, reduzir verba na saúde, na 
segurança e educação, bem como 
diminuir o número de servidores

Os servidores também são contra aumento de impostos. A categoria 
quer concurso público para haver mais servidores atendendo nos pos-
tos de saúde, cmeis e escolas. Os cortes têm que começar pelos cargos 
comissionados. Pode também cortar os altos gastos com propaganda.
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Os servidores munici-
pais de Araucária precisaram 
paralisar as atividades por 
oito dias para que o prefeito 
Olizandro apresentasse uma 
proposta à categoria.

Ele poderia ter feito isto 
22 dias antes. Porém, o pre-
feito preferiu sair de férias 
e deixar por escrito que não 
atenderia às reivindicações 
devido à Lei de Responsabili-
dade Fiscal. 

Os servidores precisa-
vam de uma resposta asser-
tiva para resolver a questão 
antes de se iniciarem os pra-
zos eleitorais. Era uma preo-
cupação válida, para  que a 
mobilização não ficasse con-
taminada pela disputa eleito-
ral. E também para que a lei 
eleitoral não limitasse as pos-
sibilidades de acordo.

Após 5 de abril, por 
exemplo, o prefeito não po-
deria aceitar aumento real de 
salário, acima da inflação. Isto 
ficou inviabilizado.

Também há a contro-
vérsia sobre a possibilidade 
de repor a inflação dos doze 
meses anteriores à data-ba-
se. A interpretação dos seto-
res jurídicos dos sindicatos é 
de que o prefeito só poderia 
pagar a inflação do ano (de 
2016, janeiro a maio) após 
180 dias antes da eleição. No 
entanto, o setor jurídico da 
Prefeitura entende que o pra-
zo é até 180 dias antes do fim 
do mandato. 

Por este motivo, o pre-
feito prometeu considerar a 
inflação de junho de 2015 a 
maio de 2016 para as nego-

www.sismmar.com.br www.sifar.org.br

ciações salariais prometidas 
para 18 de maio.

Nesse dia, a adminis-
tração municipal constituirá 
mesa de negociação com os 
sindicatos de servidores e a 
Câmara de Vereadores para 
discutir a reposição inflacio-
nária do período anual. 

Os servidores querem 
tratar nesta reunião de todas 
as pautas prioritárias apre-
sentada em 3 de março, que 
são o vale-alimentação, as 
progressões e promoções, 
concurso público e repasses 
ao FPMA.

No acordo que levou à 
suspensão da greve o prefeito 
afirma que realizará todos os 

Quando a proposta de 
acordo costurada com a Pre-
feitura foi levada à assem-
bleia dos servidores, muitas 
considerações foram feitas 
pelos presentes. 

Os servidores concorda-
ram que a proposta não era 
a ideal, desejada pelo mo-
vimento, mas representou 
grande avanço. Consideraram 
que o momento era de res-
peitar a população e retomar 
o atendimento integral.

A greve não foi encerra-
da. Foi suspensa. A categoria 
decidiu manter o Estado de 
Greve. 

No dia 18 de maio, será 
realizada paralisação de um 
dia, com concentração na 
frente da Prefeitura durante 
a reunião de negociação e as-
sembleia da categoria.

Este período será de in-
tensa mobilização dos servi-
dores.

Acompanhe as ativida-
des que o Sismmar e o Sifar 
promoverão nos locais de tra-
balho ou junto à sociedade. 

É preciso fortalecer ain-
da mais nossa luta. Respeitar 
o servidor e a servidora é res-
peitar a cidadã e o cidadão 
que por eles são atendidos. 

É hora de reforçar 
nossa mobilização

Acordo assegura a reposição dos doze meses

NOSSA LUTA 
NÃO PARA

Servidores 
não se 
intimidaram 
com as 
ameaças e 
as mentiras 
contra o 
movimento

O bloqueio 
da Rodovia 

do Xisto por 
duas horas 

colocou 
a greve 

na mídia 
nacional

Participe das atividades de mobilização promovidas pelo 
Sismmar e Sifar. Algumas estão indicadas abaixo. Outras serão 
marcadas. fique de olho! Contamos com sua presença!

m de 22 de abril a 1º de maio
- Semana Nacional de Defesa e de Promoção da Escola Pública
A programação local está sendo organizada.

m 16 de maio, 19 horas
- Ato junto à Câmara Municipal, para pedir aos vereadores apoio 
durante a negociação do dia 18.

m 18 de maio
- 8 horas - paralisação das atividades, com concentração na fren-
te da Prefeitura.
- 16 horas - assembleia para avaliar as propostas da negociação.

esforços para fazer a reposi-
ção na data-base de reajuste, 
em junho.

A administração munici-
pal emitirá um decreto regu-
lamentando a reposição dos 
dias parados em até 90 dias, 
tendo como termo inicial o 
dia 18 de maio. Foi condição 
dos sindicatos de ninguém 
fazer reposição antes de se 
retomar as negociações.

O prefeito também se 
comprometeu a requerer a 
extinção da ação judicial, que 
imputava multa aos sindica-
tos por não manter funcio-
nando os serviços essenciais 
em até 100%, mesmo com a 
greve legal.

No primeiro dia de greve houve um ato dentro da Prefeitura

Em 1º de abril, servidores lembraram as mentiras de Olizandro
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Todas  as 
decisões 

foram 
tomadas 

em 
conjunto 

após amplo 
debate

A administração mu-
nicipal gasta mais de R$ 1,4 
milhão mensais com o paga-
mento de 270 cargos comis-
sionados. Com o valor gasto 
seria possível:

- construir um CMEI ou 
uma Unidade Básica de Saú-
de por mês; ou

- contratar 1000 profes-

No dia seguinte, o veí-
culo desfilou pela cidade 
com uma faixa de apoio aos 
“sindicatos”, uma frase con-
tra o golpe e música de cam-
panha antiga de Lula. Foi 
uma clara tentativa de vin-
cular a greve dos servidores 
com a política nacional e ao 
partido do governo federal. 
Pura provocação.

Alguém pagou pelo ser-
viço. Ou foi com dinheiro pú-
blico ou por fontes terceiras, 
talvez algum caixa 2.

sores ou 1100 atendentes 
infantis ou 250 médicos es-
pecialistas ou 500 enfermei-
ros ou, ainda, 850 técnicos 
em enfermagem.

Enquanto isso, a Prefei-
tura gasta esse dinheiro com 
apenas 270 cargos comissio-
nados. Você acha isso certo?

Os servidores propõe à 

Gasto com CCs equivale a um Cmei por mês

Primeiro, o carro de som surgiu no  bloqueio da Rodovia  do Xisto, dia 6

No dia 7, desfilou pela cidade com falsa propaganda contra o golpe

Fato inusitado foi a con-
tratação de um caminhão de 
som para tentar tumultuar a 
mobilização. O veículo apa-
receu durante o bloqueio da 
Rodovia do Xisto, tocando 
música eletrônica bem alta. 
Os grevistas fizeram pressão 
sem violência. O provocador 
baixou o som e se retirou. 

À tarde, o mesmo carro 
de som surgiu onde os ma-
nifestantes se concentravam. 
Chegou atrasado, depois de 
terminada a assembleia. 

Carro de som tenta 
tumultuar o movimento

gestão Olizandro demitir os 
cargos comissionados, pois 
com o alto valor que gastam 
com esses apadrinhados po-
líticos, poderiam ser feitos 
diversos investimentos na 
cidade para melhorar a vida 
da população e o trabalho 
dos funcionários munici-
pais!

Servidores 
em greve 
foram 
buscar o 
apoio de 
vereadores 
pela 
negociação

A greve realizada de 
30 de março até o 

dia 6 de abril foi bem 
forte e alcançou quase 
todas as categorias do 

serviço municipal.

Precisaremos de 
toda esta força na 

mobilização do dia 
18 de maio. Vamos 

paralisar todo o 
serviço municipal e 

nos reunir em frente à 
Prefeitura.

Participe e chame seus 
colegas que ainda não 

se convenceram que 
só a luta muda a vida! 

Vamos fazer um 
movimento ainda 

mais forte!

Antes de fechar a Rodovia do Xisto, servidores fizeram passeata

Uma das atividades de greve foi um café da manhã na casa do prefeito 


