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Sindicato dos 
Funcionários  
e/ou Servidores 
Públicos do 
Município de 
Araucária

SIFAR É FORTE! EU FAÇO PARTE!

Firmes na 
Luta e Juntos 

na Festa! 
Festa dos Servidores será realizada 

no dia 9 de novembro

 A tão aguardada Festa dos Servidores já tem data 
marcada: dia 9 de novembro! E, nessa edição, o SI-
FAR e o SISMMAR comemoram 30 anos de Luta 
Organizada: Firmes na Luta e Juntos na Festa! 

Os ingressos são limitados, garanta o seu! Os 
servidores podem retirar seus convites na sede do 
SIFAR (Rua João Pessoa, 145, sala 34).

Cada sindicalizado tem direito ao seu próprio 
ingresso, que é pessoal e intransferível. E, para 
além desse convite, os filiados poderão comprar 
mais um ingresso.

DIA DO SERVIDOR 
PÚBLICO!

Dia 28 de outubro

Servidores estão atentos 
ao Vale-Alimentação 

Luta precisa continuar para garantir que Hissam 
sancione o projeto e a emenda substitutiva com 

a manutenção dos direitos da categoria
 A pressão dos servidores surtiu efeito e, finalmente, o projeto de lei do 

Vale-Alimentação deve ser aprovado com a manutenção dos direitos duramente 
conquistados pelo conjunto da categoria. A luta em defesa do auxílio-alimentação 
já dura meses e contou com campanhas nos locais de trabalho para evidenciar a 
importância desse auxílio para o conjunto dos servidores.

No dia 8 de outubro, os vereadores aprovaram em 1º turno o projeto 
de lei do Vale-Alimentação por unanimidade, com a emenda construída 
com base nas reivindicações dos servidores municipais. As mudanças 
no projeto incluem a permanência do nome “Auxílio alimentação e/ou 
refeição” e a garantia do não desconto nas licenças. 

A votação em 2º turno ainda não havia acontecido até o fechamento 
dessa edição do Informativo. E, mesmo que aprovada, é preciso ficar atento! 
O prefeito Hissam ainda pode vetar a emenda feita pelos sindicatos em 
conjunto com a Câmara Municipal. Por isso, nossa luta continua!

Outubro é mês de homenagear os ser-
vidores públicos, que trabalham ar-
duamente para garantir atendimento 

de saúde, educação, assistência, entre outros 
serviços para o conjunto da classe trabalhado-
ra mesmo sob péssimas condições de trabalho 
e baixos salários.

Sem investimentos e com o corte dos 
gastos em áreas essenciais, o funcionalis-
mo se desdobra para continuar ofertando 
direitos sociais para a população.

Os ataques em curso promovidos pelo go-
verno federal também atingem os servidores 

públicos. O Senado manobra para recolocar 
estados e municípios na Reforma da Previ-
dência para aumentar o tempo de trabalho e 
reduzir o valor da aposentadoria. O projeto de 
lei 116/2017, que trata do fim da estabilidade 
no emprego para os servidores públicos, tra-
mita com urgência no Congresso.

Precisamos nos manter firmes e mobiliza-
dos para barrar essa onda de retirada de di-
reitos impostas pelos governos tanto em nível 
municipal quanto federal. 

Dia 28 de outubro é Dia do Servidor Pú-
blico e esta é uma data de luta e resistência!
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MANTENHA-SE 
INFORMADO! 

TELEFONE 
3642-0952

SITE
www.sifar.org.br

WHATS APP  
99886-0107

FACEBOOK
facebook.com/sifararaucaria

É FORTE! EU FAÇO PARTE!   Sindicalize-se
Sua participação faz toda a diferença. 
Sindicalize-se e participe das atividades promovidas 
pelo Sindicato. Se o número de sindicalizados 
aumenta, cresce também nossa força e nossa 
capacidade de reivindicar avanços em nossos direitos.

 Todos os 
servidores, ativos ou 
aposentados, podem 
se filiar ao SIFAR;

 Peça a sua ficha de sindicalização para 
algum diretor ou imprima o formulário 
no site do Sindicato, preencha, assine e 
encaminhe para o SIFAR;

 Ao se sindicalizar, 
você autoriza o desconto 
de 1% de seu salário por 
mês para o Sindicato.

Luta por reconhecimento 
mobiliza educadores e 

educadoras infantis

Historicamente, os direitos dos tra-
balhadores foram alcançados com 
muita organização e muita luta. 

Para o processo de reconhecimento 
dos educadores infantis de Araucária 
não é diferente. 

Desde a greve realizada em 2018, a cate-
goria segue mobilizada e a união está mais 
forte do que nunca. No dia 3 de outubro, 
educadoras e educadores se reuniram em 
assembleia, na qual a maioria dos CMEIs 
estiveram representados e receberam có-
pias dos projetos de lei elaborados pela co-
missão de estudos pelo reconhecimento dos 
educadores infantis e entregues como pro-
posta de implementação à administração. 

Enquanto educadoras e educadores 
se organizam e trabalham muito para 
que o reconhecimento saia do papel, 
do lado da gestão as coisas caminham a 
passos muito lentos. Na última reunião, 
a única resposta da Prefeitura é que 
contratariam uma assessoria para es-
tudar as propostas. 

A comissão de estudos para o reco-
nhecimento voltará a se reunir com a 
gestão no dia 15 de outubro.  Agora que 
o reconhecimento – pelo qual a categoria 
luta há tanto tempo – parece estar cami-
nhando, é hora de reforçar a mobilização 
e a organização.  Só com luta é que con-
quistaremos direitos!

Saúde precária
 Os problemas na saúde de Araucária são 

inúmeros. E a insegurança nas unidades de saúde 
é apenas mais um deles. Com tantos descasos 
da gestão, os servidores ficam expostos a riscos. 
Nas unidades básicas de saúde (UBS) Industrial 
e Angélica, os trabalhadores presenciaram 
assaltos, o que faz com que eles trabalhem com 
medo constante.  

Esses problemas foram levados à gestão em 
reunião para tratar de questões da saúde. Embora 
a Secretaria de Saúde reconheça que a falta de 
segurança é real, eles não apresentaram nenhum 
plano concreto para melhorar as condições para 
os trabalhadores e para a população.

Parece que a gestão quer botar tudo debaixo 
do tapete. Mas, não vamos permitir! Estamos 
de olho e seguimos firmes na exigência de 
que a segurança nas unidades de saúde tenha 
atenção especial.

Cadê a gratificação dos 
educadores sociais?
 Enrolar os servidores parece ser a especialidade 

da gestão Hissam! É assim que o governo tem 
tratado a questão dos educadores sociais que 
continuam à espera da gratificação por trabalho 
técnico relevante de alta complexidade, que 
é o tipo de atividade exercida nas Casas de 
Acolhimento 1 e 2 e na Casa da Cidadania.

Dos 26 educadores sociais que atuam nessas 
casas de acolhimento, 12 ainda não recebem 
essa gratificação. É um absurdo! 

Você já imaginou trabalhar num local de 
alta complexidade, como são as Casas de 
Acolhimento, e não receber a gratificação que é 
um direito? 

E o pior é que a gratificação está para ser 
regularizada desde 2016 e até hoje não teve 
nenhum avanço concreto. A categoria já está 
cansada das desculpas e exige a regulamentação 
desse direito já! Estamos de olho. 

 Assembleia 
cheia mostrou 
mais uma vez 
que educadoras 
seguem firmes 
na luta pelo 
reconhecimento


