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PRA UM SIFAR DIFERENTE, GRITE COM A GENTE!

Seu voto faz a diferença
nas eleições do SIFAR!
14

de novembro é dia de eleição para a nova diretoria do SIFAR.
O voto de cada servidor neste momento é muito importante,
pois os eleitos serão responsáveis por lutar junto aos trabalhadores de Araucária pela manutenção dos direitos. Votar nesta eleição
ajuda a mostrar a força do movimento sindical.
Serão 17 urnas para votação. As urnas que passam em equipamentos que funcionam em regime de escala funcionarão das 6h30
às 20h e as demais, das 8h às 17h.
Para ter direito ao voto, é preciso ser filiado há pelo menos seis
meses, estar em dia com as mensalidades sindicais e fazer parte
da categoria há pelo menos 12 meses. No dia da votação é preciso
apresentar um documento de identificação válido, com foto.
Como aconteceu na eleição anterior, o SIFAR abre espaço neste
jornal para divulgação dos concorrentes. Esta eleição conta com
uma única chapa, a “Chapa 1 – Firmes com o Grito e Juntos com a
Base”, que apresenta suas propostas no verso deste informativo.

Está de licença? Você pode
votar em uma das urnas fixas:
SIFAR
Secretaria
de Obras
Complexo
São Vicente
Paço Municipal
Aposentados votam
preferencialmente na
urna do SIFAR.

Prefeitura descumpre
promessa e veta projeto
de lei da hora-atividade

Seguimos na luta
contra o sucateamento
da saúde de Araucária

issam mostrou, mais uma vez, que não cumpre sua
palavra, nem está comprometido com a melhoria
da qualidade da educação de Araucária. Após os
vereadores terem aprovado o projeto de lei da hora-atividade, o prefeito decidiu vetar a proposta que autorizava
o executivo a implementar tempo para estudo e planejamento das atividades às educadoras infantis.
O projeto voltará para a Câmara Municipal, onde os vereadores podem derrubar o veto do prefeito e sancionar o
projeto por conta própria.

saúde é a área mais criticada pela população no governo Hissam. E não é para menos... essa gestão
aprofundou o sucateamento que já vinha de outras
gestões, fazendo cortes para ter economia que só pioraram
as condições de trabalho dos servidores da saúde e, consequentemente, o atendimento à população.
Na gestão Hissam, o tom é terceirizar e cortar serviços.
Os especialistas foram retirados do centro de especialidades, o laboratório teve corte nas suas atividades, o PAI foi
fechado, vários procedimentos que antes aconteciam em
Araucária foram para Campo Largo e Curitiba. Apesar de
ter sido realizado concurso público, os chamamentos não
chegam nem perto da necessidade dos serviços e os profissionais, principalmente da equipe de enfermagem, seguem
mais que nunca sobrecarregados.
O Ministério Público, através de uma TAC, exige o concurso público e se coloca contra as terceirizações. O município deveria demonstrar o que sempre falamos: provar que
não tem recursos para chamar concurso público e precisa
terceirizar, inclusive o HMA.

H

A luta continua!

A direção do SIFAR já está em contato com a Secretaria
Municipal de Educação para descobrir se a administração
pretende apresentar um novo projeto em substituição.
Além disso, também acompanhará os debates na Câmara
Municipal para defender que os vereadores cumpram seu
papel, derrubem o veto e sancionem o projeto.
É hora de transformar a insatisfação com os ataques de Hissam em combustível para a luta em defesa da educação! Não aceitaremos que o autoritarismo de
Hissam barre os avanços necessários para melhorar a qualidade da educação infantil de Araucária.

A

Saúde não se faz só com boas intenções, é feita com
trabalhadores e investimentos. Continuamos na luta!
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Eleições SIFAR: conheça a chapa 1

“Firmes com o Grito - Juntos com a Base”

S

omos um coletivo
de servidores da
Prefeitura de
Araucária que se
conheceu e luta junto
desde a greve de 2013.
Estamos na direção do
SIFAR desde 2015 e,
durante nossa gestão,
tivemos embates
com a administração,
barramos tentativas
de precarização dos
serviços, lutamos em
defesa e pela garantia
dos direitos dos
servidores. Nossa luta
sempre foi JUNTO com
o trabalhador! Por isso,
durante este processo
mais servidores foram
se somando e nosso
coletivo cresceu.
Mudamos a cara do
SIFAR, que hoje é
um sindicato forte
e combativo! Porém,
vivemos um momento
difícil para o serviço
público e para a
classe trabalhadora
que depende dele.
O governo federal
aprovou leis que
visam acabar com o
caráter público destes
serviços e entregá-los
à iniciativa privada.
Esses ataques tiveram
reflexos em Araucária,
onde o prefeito tenta
terceirizar cada vez
mais os serviços,
ameaça retirar direitos
do nosso PCCV e já
tentou intervir no
Fundo de Previdência.
Neste contexto,
precisamos de
sindicatos combativos
de luta, que não se
vendem nem são
ligados ao governo!

Mantenha-se

informado!

JOCELENA CARVALHO

Presidência

DANIELA SILVA REIS

Secretaria geral

ANDRÉA APARECIDA
FAUSTINO

ARIANE CARDOSO MACHADO

Finanças e Administração

Formação Sindical e
Estudos Sócioeconomicos

Relações Intersindicais
e Políticas

Sarita Malaguty

Auxiliar Administrativo (SMED),
desde 2012 na PMA

Educadora Infantil (SMED),
desde 2011 na PMA

Educadora Infantil (SMED)
desde 1995 na PMA

Educadora infantil (SMED),
desde 2012 na PMA

Psicóloga (SMSA),
desde 2009 na PMA

RODOLFO LUIS DA LUZ

MELISSA DE CASSIA
KEUNE

EMANUELA GUERKE
DE ANGELIS

JAIR ANTONIO ZANIN

MARIA LUIZA
FELICIANO DE SOUZA

Assuntos Culturais e Esportivos

Imprensa e Comunicação

Diretor Representante

Motorista (SMOP),
desde 2012 na PMA

Educadora Infantil (SMED),
desde 2009 na PMA

Assistente Social,
desde 2012 na PMA

Técnico em Radiologia
(SMSA), desde 2004 na PMA

Educadora Infantil (SMED),
desde 1994 na PMA

GISELE DE SOUZA
CHIBINSKI

ANTONIO DE
LIMA FILHO

ALAN PATRIKE
RUDOLF FURMAN

ADRIANA MARTINS
MORAeS

ALEXANDRE LIMA
COSTA FERREIRA

Assuntos Juridicos

Diretora Representante

Diretora Representante

Diretor Representante

Diretor Representante

Suplente da Diretoria Executiva

Suplente da Diretoria Executiva

Educadora Social (SMAS),
desde 2012 na PMA

Motorista (SMSA),
desde 2011 na PMA

Motorista (SMOP),
desde 2012 na PMA

Auxiliar de Enfermagem
(SMSA), desde 2002 na PMA

Educador Social (SMAS),
desde 2014 na PMA

GILSON JERI FAVETTI

GISELE MARIA
KRZYZANOWSKI

JEAN CARLOS
DOS ANJOS

JOSIANE APARECIDA
DE PAULA CORREA

MARCIA DE
SOUZA SILVA

Suplente da Diretoria
Executiva

Suplente da Diretoria Executiva

Suplente da Diretoria Executiva

Suplente da Diretoria Executiva

Suplente da Diretoria Executiva

Trabalhador Braçal (SMOP),
desde 2011 na PMA

Auxiliar Administrativo
(SMED), desde 2004 na PMA

Auxiliar de Enfermagem
(SMSA), desde 2012 na PMA

Educadora Infantil (SMED),
desde 2011 na PMA

Auxiliar Administrativo
(SMSA), desde 2006 na PMA

ANA PATRICIA DE
OLIVEIRA SILVA

LUIS FERNANDO DOS
SANTOS FARIAS

MARIA DE FÁTIMA
F. DE LIMA

Conselho Fiscal

CRISTIENE PURGER
DOS SANTOS

Suplente Conselho Fiscal

GISELDA MEIRA
FERNANDES

Suplente Conselho Fiscal

Educadora Social (SMAS),
desde 2011 na PMA

Psicólogo (SMSA),
desde 2004 na PMA

Educadora Infantil (SMED),
desde 2015 na PMA

Educadora Infantil (SMED),
desde 2010 na PMA

Auxiliar de Enfermagem
(SMSA), desde 2006 na PMA

Conselho Fiscal

Site
www.sifar.org.br

Conselho Fiscal

Facebook
facebook.com/sifararaucaria

Whats APP
99886-0107

Telefone
3642-0952
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