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Para que o Sismuc possa agir contra o assédio moral promovido pelas
chefias nos locais de trabalho, é preciso saber onde e como ele ocorre. Por
isso, o sindicato está realizando a campanha “Assédio Moral: não deixe que
te calem. Denuncie!”, visando atacar um dos principais problemas dos servidores municipais da prefeitura de Curitiba.
Confira mais na página 7
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Editorial

O reino da ilegalidade
A sociedade brasileira, paranaense e curitibana ao longo dos tempos vem
presenciando o descaso, a ganância e corrupção em nosso país. Principalmente
dentro dos espaços institucionais. Meses atrás vivenciamos alguns escândalos no
período eleitoral com a compra de votos de Beto Richa, a roubalheira na assembleia
legislativa com funcionários fantasmas e desvio de dinheiro público. Agora, mais
recente na câmara de vereadores, o caso do vereador João Claudio Derosso que
beneficiou a empresa de sua esposa com alguns milhões.
Cavalheiros distintos, roubos diferentes, mas a natureza é a mesma. Todos
foram eleitos pelo povo para ajudar a administrar o que é nosso e não agir como se
fosse seus bens.
Esses fatos aparecem neste momento, mas, infelizmente, não é nenhuma
novidade. É somente uma pontinha da maracutaia que ao longo do tempo se alastra
dentro destes espaços. Até mesmo porque estes indivíduos já se perpetuaram no
poder, alguns passam de pai pra filho, sobrinhos e familiares, poderíamos classificar
como a herança do poder. Richa pai, Richa filho e agora o nepotismo do neto que
esta na secretaria de esporte lazer e juventude. Aliás, a juventude foi recentemente
incluída nesta secretaria para justificar o cargo e projetar o próximo da linhagem.
Dentro da assembleia legislativa não é diferente. Os mesmos estão por vários
anos, famílias que mandam na política paranaense. No caso de Derosso, há quanto
tempo ele é o presidente da câmara?
Não foge a regra mantendo sua família no famoso cabide de empregos. Incrível
o dom que estas famílias tem para a política ou será que é necessidade de se
manter no poder para não deixar a maracutaia acabar. Investem em campanhas
milionárias em todas as eleições, agora podemos entender que não é somente
pelo salário de parlamentar e sim para manter essa rede de benefícios com a
máquina pública.
Dinheiro público que deveria ser investido em melhorias para população e que
muitos políticos desviam em beneficio próprio, mas não devemos generalizar e sim
aprender a cobrar e fiscalizar os parlamentares e não encarar esta maracutaia como
algo normal, ou que sempre foi assim e continuara sendo. Mais do que aprender a
votar é se mobilizar pra colocar alguns canalhas atrás das grades e fazer devolver
tudo que saquearam dos cofres públicos.
Derosso é nosso exemplo mais recente. Vamos exigir a devolução de tudo que
foi desviado. Lembrando que nós trabalhadores do serviço público não temos ganho
real desde 1990, porque estão saqueando diretamente do nosso bolso. Mobilizese e vamos cobrar o que é nosso, acabar com os feudos políticos e fazer desmoronar
o reino da ilegalidade. Fim as maracutaias.
Diretoria do Sismuc
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Servidor, atualize
seus dados no Sismuc
O servidor sindicalizado
agora pode realizar a atualização de dados junto ao sindicato de uma forma mais rápida e
sem custos. Está disponível,
na página do sindicato, um
novo serviço para atualização
de dados. Isto será útil para
aqueles que mudaram de endereço, telefone, e-mail ou local de trabalho. Com as informações atualizadas o servidor não terá
problemas para recebimento de jornais, comunicados ou outras informações importantes. Para atualizar seus

dados, acesse a página do Sismuc e
clique no banner abaixo do menu, ao
lado esquerdo. Preencha os campos e
clique em enviar.

Nota de pesar

Mais um terceirizado: Roberto Novinski
A diretoria do Sismuc lamenta a
morte do trabalhador Roberto Carlos
Novinski, 28 anos. Ele morreu soterrado, dia 23 de agosto, na obra de drenagem no gramado realizada nos fundos
do Museu Oscar Niemeyer (MON).
Ele era funcionário da empresa
Urbanística Ambiência Ltda, que atua
via sistema de terceirização pela prefeitura. A empresa sequer se pronunciou sobre o acidente.
Esta é a segunda morte de funcionários de empresas terceirizadas pela
prefeitura em menos de um mês. Lázaro
Donizete Soares, 47 anos, faleceu dia
11, após um infarto enquanto trabalhava no Armazém da Família Campo
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Suely Aparecida do Prado
Diogo Rodrigo Monteiro
Nilton Cesar Machado
Jose Afonso Muller
Renato Alves Ferreira
Keli Cristina Correa
Ivone Bolkenhagen
José Pucci Neto
Patrícia Lima

Santana, no Tatuquara.
Essa “fatalidade” deixa a diretoria
do sindicato em alerta sobre a forma
como as empresas terceirizadas pela
prefeitura tem atuado. Os fatos merecem investigação e as relações da
morte do trabalhador com as condições de trabalho devem ser averiguadas. A preocupação justifica-se pelo
fato de que no trabalho em empresas
terceirizadas as condições tendem a
ser mais precarizadas, com salários
inferiores e maior intensidade de trabalho. Além disso, a prefeitura não pode
deixar de ser corresponsável na prevenção e na seguridade no caso de
acidentes.
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Augusto Luis da Silva
Odair Pinto de Andrade
Paulo Canova Filho
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Maria Aparecida Sobral
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Leandro Servilha

Esta edição
foi fechada
às 15 horas,
de 03/08/2011.
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Nova estrutura
sindical e
autonomia
frente ao
governo
Foto: Manoel Ramires

Ocorreu em agosto, na Associação Banestado, em Praia de Leste, a
plenária estadual da Central Única
dos Trabalhadores (CUT). Sindicatos
de todo o Paraná filiados à central
participaram do encontro. Foram 256
delegados, dentre os quais 14 representando os servidores municipais
de Curitiba. O evento contou com a
representação de 40 entidades e 14
ramos.
A plenária teve início, com a análise de conjuntura sindical e política
nacional e estadual. A abertura contou com a presença de deputados
estaduais e o dia seguinte foi dedicado à leitura das teses nacionais e
estaduais. O debate principal foi sobre uma nova estrutura sindical com
autonomia perante os partidos políticos e o governo federal. Os temas
mais polêmicos foram o fim do imposto sindical, o combate às
terceirizações e o sindicalismo por
ramo. Este último tema foi amplamente debatido pelos delegados de
sindicatos de municipais.
A plenária terminou com a eleição de 16 delegados do Paraná para
a plenária nacional da CUT que vai
acontecer em outubro. Pelo Sismuc
foram eleitos como delegados para a
próxima etapa Marcela Alves Bomfim
e Patrick Baptista. Eles se juntam a
Irene Rodrigues, também do Sismuc,
que será delegada pela Confetam.

Assistencialismo x Combatividade

Diretoria do Sismuc reafirma: “sindicato
é pra lutar e não para oferecer serviços”
Exemplos mostram que assistencialismo não é sinônimo de mais sindicalizados
Uma das perguntas recorrentes de
servidores aos diretores do Sismuc é quais
as vantagens de ser sindicalizado. A questão está relacionada, muitas vezes, com
uma ideia assistencialista do sindicato,
ou seja, o sindicato como um balcão de
serviços onde o trabalhador é um cliente.
A imagem do sindicato como aquele que
oferece serviços odontológicos, médicos,
convênios com descontos, sedes campestres e cursos profissionalizantes está
bastante enraizada na sociedade brasileira.
Em parte isto se deve às políticas de
governo, sobretudo durante a ditadura
militar, que tentou descaracterizar o sindicato como um instrumento de luta de
classes, como demonstra a socióloga
Heloísa de Souza Martins, no livro “Estado
e burocratização do sindicato no Brasil”.
Assim, ao invés de organizar os trabalhadores para lutar por melhores condições
de vida, melhores salários, os esforços
eram destinados para outros fins, visando
o mercado de prestação de serviços.
A diretoria do Sismuc pratica uma
concepção sindical relacionada às origens
da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Ou seja, aquela que se opõem a estrutura
sindical atual e às práticas assistencialistas. “O servidor que vem ao Sismuc, por
exemplo, não vai encontrar atividades que
podem ser encontradas em empresas que
prestam serviços. Por outro lado, toda
atividade está direcionada para a luta

coletiva por valorização profissional e
melhorias nas condições de vida”, ressalta a presidente do Sismuc Marcela Alves
Bomfim.
Exemplos de sindicatos que não oferecem serviços assistenciais, mas que
conseguem manter um alto índice de
sindicalização não faltam. A APP-Sindicato, por exemplo, que representa os professores e trabalhadores de escolas estaduais do Paraná, atingiu a marca de 60 mil
sindicalizados, de um total de 120 mil
trabalhadores. O índice chega a 50% de
sindicalização, bem acima da média brasileira que está próximo de 18%. O Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa
Catarina (Sindipetro) também mantém
uma alta taxa de sindicalizados. Dos
2.602 trabalhadores e aposentados da
Petrobrás, 1645 são sindicalizados, ou
seja 63%. O Sindicato dos Trabalhadores
nos Correios do Paraná (Sintcon) conta
com 3,8 mil sindicalizados, dentre os 6,1
mil empregados da empresa. A quantidade corresponde a 62% de taxa. Nenhum
destes sindicatos oferecem serviços
assistenciais, mas conseguem manter
uma boa média de sindicalização graças
ao compromisso com os interesses dos
trabalhadores.
O Sismuc há pouco tempo ultrapassou a marca dos 9 mil sindicalizados.
Contando aposentados e servidores da
ativa, este número corresponde a cerca

Foto: André Rodrigues

Plenária CUT-PR

Marcela Bomfim: presidente do Sismuc.

de 40% dos trabalhadores na base. Tratase de uma boa média para os padrões
brasileiros, mas que aponta a possibilidade de avanços na sindicalização, aproximando-se de outros sindicatos de serviços públicos.

5 motivos para
combater o
assistencialismo
1. Desvia os esforços da
principal atividade do
sindicato, retirando o caráter
combativo das entidades;
2. Serviços oferecidos tendem
a ser piores do que o que é
oferecido por empresas
especializadas;
3. Retira responsabilidade dos
governos em garantir bons
serviços públicos para os
trabalhadores;
4. Não significa garantia de
aumento de sindicalização;
5. Sindicatos mais combativos
e categorias com mais ganhos
são aquelas em que o sindicato não oferece serviços
assistenciais.

Com informações do Sindijor-PR

acesse www.sismuc.org.br
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Manifestação cutista

Valorização profissional

Trabalhadores rejeitam
Cirurgiões-dentistas
novo regulamento do ICS continuam sem isonomia

Em assembleia unificada entre servidores Sismmac e Sismuc, realizada na
noite do dia 31, os trabalhadores aprovaram repúdio ao regulamento do ICS proposto pela prefeitura. A decisão foi tomada após avaliação da categoria, ao que
tinha sido apresentado pela administração, que prevê aumento de custos ao
servidor.
A ideia é continuar debatendo o assunto com a categoria. E algumas ações
já estão sendo planejadas. Entre elas um
ato público em frente à prefeitura no
próximo dia 20 de setembro, a partir das
15 horas. Serão realizadas assembleias
regionais para informar e mobilizar os
trabalhadores. Além disso, vai ser distribuído material informativo a toda categoria contando toda trajetória do ICS.
A proposta elaborada às pressas e
sem o debate com a categoria promete
aumentar os custos do serviço pago pelos servidores. O novo modelo de regula-

mento, enviado na semana passada, prevê uma série de mudanças que estão
sendo vendidas pelo prefeito como “benefícios”, mas que, na verdade, trazem
sérios prejuízos para os trabalhadores.
Uma análise da diretoria do Sismuc e
do Sismmac apontam alguns dos principais problemas na proposta e que deve
preocupar os servidores em geral.
O documento foi enviado pela presidente do conselho de administração do
ICS Berenice Valenzuela de Figueiredo
Neves no dia 10 de agosto. Ela convocou
os conselheiros para uma reunião no dia
25 de agosto, na qual aprovou-se o Novo
Regulamento do ICS. Os sindicatos decidiram não participação desta reunião, como
protesto pela forma como vem sendo encaminhadas as decisões no instituto. Um
dos principais impasses é o fato de que os
trabalhadores não foram chamados para
participar da construção da proposta de
regulamento.

proposta da prefeitura havia sido apresentada pela manhã pela secretária de
saúde Eliane Chomatas para representantes dos distritos, na sede da secretaria. A ação foi encarada como um desrespeito ao processo de negociação e o fato
de nenhum secretário e nem o prefeito
estarem presentes na reunião da tarde
potencializou a revolta.
Decisão dos trabalhadores
Em seguida, os servidores se reuniram em assembleia, no pátio do edifício
Delta, para avaliar os resultados da reunião. A categoria rejeitou a proposta e
mantém posição em defesa da isonomia.
Uma nova assembleia está agendada
para dia 13 de setembro, às 20 horas,
em local ainda a definir. Além disso, foi
aprovada também a realização de protestos nos locais de trabalho. Os cirurgiões-dentistas usarão faixas pretas amarradas ao braço durante o horário de
expediente. Outras mobilizações também estão sendo organizadas.

Foto: André Rodrigues

charge

Em reunião realizada no último dia
26 os representantes da prefeitura apresentaram uma proposta aos cirurgiõesdentistas, em resposta à reivindicação
do segmento. Eles teriam um reajuste
de 10% a partir de janeiro do ano que
vem e mais 10% em 2013, aliado à
redução da gratificação do saúde da
família. A medida foi rejeitada pela comissão de negociação dos trabalhadores e pelos dentistas, que cobram
isonomia em relação aos médicos.
“Não estamos pedindo esmola.
Queremos estar dentro do mesmo quadro que a classe médica, pela similaridade das duas profissões. Isto é valorização da profissão. Queremos fazer
parte do mesmo quadro que sempre
fizemos”, argumentou o cirurgião-dentista Cláudio Fatuchi.
A resposta foi negativa e a reunião
encerrou sem avanços. Uma das questões que irritou significativamente os
cirurgiões-dentistas foi o fato de que a

Segmento está organizado em torno de reivindcações.

Principais problemas do novo regulamento
- Pagamento de multa de 100% quando servidor faltar a consulta;
- Reajustes nos valores pagos pelos servidores podem ser realizados pela
prefeitura e a qualquer momento;
- Não há garantias de melhoria e maior rapidez no agendamento da consultas;
- Serviços só serão realizados em Curitiba. Não haverá atendimento em outras
cidades;
- Servidor terá que pagar 30% nas consultas com especialidades e exames,
incluindo serviços realizados dentro do ICS;
- Nas internações psiquiátricas será cobrada 30% do servidor a partir do 31º
dia;
- Carência para dependentes e joia para titulares fica mantida;
- Gestão continua nas mãos da administração;
- Será mantido o desconto dos R$ 250 de remuneração variável.

A luta continua

Assembleia define pela
incorporação imediata dos R$ 250
A assembleia dos servidores realizada no último 10 de agosto, à noite,
definiu a reorganização de novos rumos
para o movimento da categoria na luta
pela valorização. A categoria aprovou uma
campanha pela incorporação dos R$ 250
de remuneração variável aos salários de
todos os servidores do nível, básico, médio
e superior, além dos aposentados.
Dentre as principais ações listadas

acesse www.sismuc.org.br

estão a realização de uma campanha de
mídia em defesa dos trabalhadores da
prefeitura. Além disso, será protocolado
pelo sindicato um protocolo coletivo com
o pedido e um modelo individual também
será disponibilizado para que os servidores façam a solicitação individualmente.
A questão será apresentada pelos
diretores do Sismuc em uma nova reunião
com a prefeitura no dia 7 de outubro.
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Terceirizados na luta
Arbitrariedade persiste

Após suspensão da greve,
médicos dos Cmum's
continuam mobilizados
Os médicos e médicas dos Centros
Municipais de Urgências Médicas de
Curitiba (Cmum’s) suspenderam uma
greve que iniciaria dia 22 de agosto a
pedido da Justiça do Trabalho. A decisão
levou em conta a ordem para que 80%
dos médicos mantivessem o trabalho,
restando somente 20% para a participação na greve, além da possibilidade de
responsabilização criminal dos médicos
pelo não atendimento de casos graves.
Na audiência, foi feito um acordo de
que os empregadores passam a pagar no
mínimo R$ 34 líquidos por hora; valor que
representa um pequeno aumento alcançando somente parte dos médicos e está
muito aquém da reivindicação do coletivo. O acordo também prevê mais reajustes até o fim do ano e o valor de R$ 42 por
hora a partir de janeiro de 2012.
Após essa decisão, muitos médicos
manifestaram indignação pela postura
dos empregadores e da prefeitura. Desde
o início, os médicos afirmaram que não
deixariam de atender os casos de urgência e emergência, mantendo pelo menos
30% do serviço.

“O que muita gente não sabe, e a
prefeitura preferem não mostrar é que os
Cmum’s e os médicos estão sobrecarregados por que a maior parte da demanda
desses centros não é realmente de emergência, e sim demanda não atendida pelas unidades básicas de saúde dos bairros.
Grande parte da população tenta consultas nas unidades básicas, mas dificilmente consegue. É preciso madrugar para pegar uma ficha e conseguir uma consulta;
depois, espera-se meses por uma especialidade. Então, quando sentem necessidade de uma consulta médica, muitos vão
aos Cmum’s, pois preferem esperar horas
do que semanas ou meses pela consulta”,
relata o Sindicato dos Médicos.
Os problemas serão levados pelos
médicos ao Ministério Público, Ministério
Público do Trabalho, Conselho Regional de
Medicina e para a sociedade que o sistema está sobrecarregado e distorcido. O
objetivo é reduzir a pressão sobre os médicos para acelerar as consultas visando a
redução das filas sem o atendimento adequado.
Com informações do Simepar

Prefeitura muda escala dos
guardas sem negociação
Assembleia 15 de setembro elege comissão de negociação
Uma mudança promovida na escala de trabalho dos guardas municipais deve provocar uma nova insatisfação do segmento. De forma arbitrária,
a prefeitura impôs escalas de 12 horas
de trabalho por 36 de folga (noturno)
ou de oito horas diárias (diurno). As
novas escalas começaram a ser implantadas em alguns distritos desde
junho e estão sendo estendidas
gradativamente a todos os guardas. O
problema é que a medida deve resultar
na redução dos valores das horas-extras, reduzindo o ordenado dos guardas no final do mês.
Segundo cálculos dos diretores do
Sismuc, o corte das horas-extras deve
representar uma redução de R$ 400 a
R$ 500 nos salários. O resultado também pode ser sentido pela população.
A redução das horas-extras reduz a
quantidade de guardas atuando na cidade. Em escolas, por exemplo, os alunos estão ficando desguarnecidos nos
minutos que antecedem a entrada e a

saída das aulas.
Em reunião do coletivo, realizada
no último dia 28, no Sismuc, os guardas
demonstraram preocupação com a
mudança. Eles cobram, principalmente, serem ouvidos para a elaboração de
novas escalas de trabalho a partir de
negociação. Uma assembleia está
marcada para o dia 15 de setembro,
onde será eleita uma comissão dos
guardas para tratar do assunto. Uma
reunião com representantes da prefeitura será solicitada pelo Sismuc.
O Sismuc defende que as horas
extras sejam cortadas apenas quando
os salários aumentarem de acordo com
as reivindicações dos guardas. Em reuniões de negociação este ano, quando
a mudanças nas escalas foi cogitada,
representantes da secretaria de defesa social haviam afirmado que não
haveria redução nos ganhos dos guardas. A diferença, no entanto, deve aparecer de forma mais significativa no
contra-cheque do mês de setembro.

Expandindo o debate

Sismuc presente em congresso nacional
das guardas e fórum dos guardas
O Sismuc, representado por 15
guardas, participou do XXI Congresso
Nacional das Guardas Municipais, realizado em Novo Hamburgo (RS), nos
dias 17, 18 e 19 de agosto. O congresso
foi uma oportunidade para trocas de
experiências entre guardas de todo
Brasil.
De acordo o diretor do Sismuc,
Diogo Monteiro, o congresso deveria
ser organizado para discutir pontos
pertinentes à atuação da guarda nas
várias regiões do país. Porém, o que se
viu foi um evento marcado pela falta de
democracia.
No último dia, um ato de protesto
marcou o congresso. Cerca de 100
guardas de diversas regiões proferiram

palavras de ordem em protesto a uma
eleição em que participaram somente
comandantes. Numa sala fechada foi eleito o presidente e decidido qual a cidade
sede do próximo congresso.

Fórum dos guardas
Direção e base do Sismuc marcaram
presença no Fórum da Guarda Municipal,
realizado em Maringá (PR), no dia 27 de
agosto. O fórum foi promovido pelo Sindi-

acesse www.sismuc.org.br

cato dos Servidores Municipais de
Maringá (Sismmar), com programação
durante todo o dia sob o tema: “Criando
sua identidade na segurança pública”.
O evento contou com uma palestra
do mestre em Direito Processual pela
Universidade de São Paulo (USP),
Bismael Batista de Moraes. Ele também
é comandante de guarda naval e coordenador da ONG “SOS Segurança dá vida”.
Sobre o fórum, Diogo lembra da
importância do debate sobre a verdadeira atribuição da guarda e a necessidade
da criação de uma identidade. Destaca
também a iniciativa do Sismar em promover este debate aberto a toda a sociedade, ressaltando a importância deste
segmento dos servidores.
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Escândalo Derosso

Farra com dinheiro público
Favorecimentos pessoais e irregularidades envolvem aliados de Richa e Ducci
ção de uma CPI para investigar os acontecimentos. A vereadora de oposição professora Josete afirma que "a CPI só foi
possível graças à pressão popular. Os
vereadores e partidos só a apoiaram devido à cobertura da imprensa, aos emails
que chegam, às cobranças em suas bases
eleitorais". Para ela, talvez exista mais
vereadores a serem investigados. “Você
não pode usar recursos públicos para
fazer propaganda personalista. Esses
outros vereadores sabiam que os cofres
públicos estavam financiando sua própria propaganda pessoal? É necessária
uma punição drástica. Não só a cassação
do presidente, mas a apuração de todos
os envolvidos”, defende.
Casa do Povo
As manifestações populares que
cobram a punição dos responsáveis estão sendo contidas com o uso de
truculência na câmara. Dentro da “casa
do povo”, foram adotados procedimentos
como revista (com direito a detectadores
de metal) e, inclusive, direito ao corredor
formado por guardas municipais escalados pela prefeitura.
Viagem com Richa
Foram aprovados ainda os dois pedidos de informação da vereadora Josete
sobre a viagem realizada por gestores
municipais aos Estados Unidos em abril
de 2009. Derosso e a esposa faziam
parte da comitiva, que também era composta pelo então prefeito Beto Richa
(PSDB) e sua esposa, Fernanda Richa,
entre outras pessoas. O objetivo é esclarecer como foram pagos os gastos com
transporte, estadia e alimentação.

Enquanto alguns curtem as férias com dinheiro público, outros trabalham.

Serviço público à deriva

Prefeitura precariza
serviços odontológico
para pacientes especiais
Profissionais e usuários apontam problemas nas condições
de trabalho e dificuldade para atendimento

Foto: André Rodrigues

Mais uma vez o grupo político de
Beto Richa e Luciano Ducci ganha as
principais páginas dos jornais por motivos vergonhosos. Desta vez, o escândalo
envolve o presidente da câmara de vereadores João Cláudio Derosso (PSDB), por
utilização de dinheiro público em proveito próprio. Os fatos geraram a revolta da
população curitibana que organizou o
movimento “Fora Derosso”, composto
por entidades sindicais e movimentos
sociais.
O escândalo veio à tona após auditores do Tribunal de Contas do Paraná (TCEPR) encontraram irregularidades na licitação de duas agências de publicidade.
De acordo com o TCE-PR, a agência de
Cláudia Queiros Guedes, esposa de
Derosso, não poderia nem ter concorrido
à licitação. O fato resultou na descoberta
de uma série de outras irregularidades. O
presidente da câmara de Curitiba é investigado por denúncias envolvendo supostas irregularidades na licitação de R$ 30
milhões, pagos em serviços de publicidade da Casa entre 2006 e o início deste
ano.
Além disso, o vereador tucano é acusado ainda de contratação de supostos
funcionários fantasmas da Assembleia
Legislativa do Paraná na Câmara e de
desrespeitar a Súmula Vinculante nº 13,
do Supremo Tribunal Federal (STF), que
proíbe a contração de parentes. A cunhada do vereador, Renata Queiroz Gonçalves dos Santos, teria sido contratada irregularmente para um cargo em comissão
na câmara.
As denúncias resultaram na aprova-

Os cirurgiões-dentistas da unidade
de saúde Amigo Especial, que funciona
no Pequeno Cotolengo, estão passando
por uma situação difícil. Além de conviver
com condições de trabalho precárias e
baixos salários, os profissionais relatam
as dificuldades para os usuários do serviço. A equipe, formada por 4 dentistas e 5
auxiliares, é a única a realizar o serviço
para pessoas com necessidades especiais em toda a rede pública municipal de
Curitiba. O resultado da falta de atenção
dos gestores é uma fila de mais de 50
pacientes que aguardam cirurgia e uma
demora que chega a 10 meses para um
procedimento que exige anestesia geral
e eletrocardiograma.
O problema é que a prefeitura modificou os procedimentos e o local para
realização de exames destes pacientes.
Aqueles que necessitam de anestesia
geral, por exemplo, precisam passar pelo
Hospital do Trabalhador, conforme contrato assinado no primeiro semestre deste ano. Acontece que o local não está
preparado para atender aos portadores
de necessidades especiais. Antes os exames eram realizados na unidade de saúde básica ou no Hospital São Vicente.
A cirurgiã-dentista Carolina Joukoski
Garcia, que atua na Amigo Especial, conta
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que o problema também está na estrutura. Para ela, os dois consultórios da unidade disponíveis para atender toda a cidade
não são suficientes para dar conta da
demanda pelo serviço. O ideal, segundo
Carolina, é a construção de um espaço
próprio para a unidade, que hoje está
montada dentro do Cotolengo, com mais
dois consultórios e pelo menos mais 4
cirugiões-dentistas.
PMC já sabia
Os problemas já foram apontados
oficialmente pelos próprios profissionais
há algum tempo. Em 2008 os cirurgiõesdentistas e os auxiliares de consultório
dentário da unidade encaminharam uma
carta ao então prefeito Beto Richa e ao
vice Luciano Ducci. Eles solicitavam, além
da melhoria estrutural, um adicional no
salário, a exemplo do que já ocorre com os
profissionais da educação especial. Sem
respostas, eles encaminharam uma denúncia ao Ministério Público. Intimada, a
prefeitura apresentou um documento no
qual apresentava uma proposta de alteração dos procedimentos, prometendo
resolver a demora no atendimento e a
melhoria das condições de trabalho. Como
os problemas persistem, os trabalhadores, juntamente com o Sismuc, preparam,
agora, uma nova denúncia ao MP.
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Campanha geral

Assédio Moral: não deixe que te calem
Sindicato lança campanha para que servidores denunciem o assédio moral na prefeitura
Para que o Sismuc possa agir contra
o assédio moral promovido pelas chefias
nos locais de trabalho, é preciso saber
onde e como ele ocorre. Por isso, o sindicato está realizando a campanha “Assédio Moral: não deixe que te calem. Denuncie!”, visando atacar um dos principais
problemas dos servidores municipais da
prefeitura de Curitiba.
A ação, no entanto, depende da iniciativa do servidor que é vítima do assédio. É preciso que seja registrada a denúncia para que o sindicato possa agir. O
objetivo é mapear o assédio moral na
prefeitura, identificando as condutas e
estratégias utilizadas no local de trabalho. Afinal, um dos argumentos da administração municipal é de que o assédio
moral não existe na prefeitura.
A denúncia deve ser feita pela pági-

na do Sismuc na internet. O servidor deve
preencher o formulário de denúncia, completando todos os dados corretamente. O
nome do servidor será mantido em sigilo
pelos diretores do sindicato.
Desde que a campanha foi lançada
na internet, na última semana de agosto,
cerca de 10 denúncias já foram encaminhadas. A diretoria pretende organizar
ações pontuais e gerais para resolver os
problemas.
O que é assédio moral
Segundo o portal do Ministério do
Trabalho é toda e qualquer conduta abusiva
(gesto, palavra, escritos, comportamento,
atitude, etc.) que, intencional e frequentemente, fira a dignidade e a integridade
física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando seus direitos ou degradando o clima de trabalho.

Histórico da luta contra o
assédio moral na PMC
A luta contra o assédio moral na
prefeitura de Curitiba é uma das antigas
ações desenvolvidas pelo Sismuc. Nos
últimos anos esta prática tem sido intensificada devido ao modelo de gestão
neoliberal implantado na prefeitura que
prevê o aumento da produtividade por
meio do incentivo à competitividade
entre os servidores, premiação por lealdade aos chefes e para evitar que os
servidores se envolvam com atividades
sindicais.
Em 2005, depois de muita luta, o
Sismuc conseguiu, por meio da
vereadora professora Josete (PT),
apresentar um projeto de lei para reconhecer e evitar o assédio moral no serviço público municipal de Curitiba. A proposta acrescia incisos e parágrafos aos
artigos 208 e 217 da Lei nº. 1.656, de 21
de agosto de 1958 – o Estatuto do Servidor Público Municipal. Pelo texto sugerido, as chefias ficariam proibidas de promover atos de assédio moral no âmbito
da administração pública municipal direta, indireta e fundações públicas.
Em seguida, relaciona uma série
de ações que podem ser consideradas
como assédio moral. Entre elas: marcar
tarefas com prazos impossíveis; passar

alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais; tomar crédito
de ideias de outros; ignorar ou excluir
um funcionário só se dirigindo a ele
através de terceiros; sonegar informações de forma insistente; espalhar rumores maliciosos; criticar com persistência; e subestimar esforços.
Quanto à punição a quem cometer
assédio moral, o projeto prevê que a
pena de suspensão a que o funcionário
estaria sujeito segundo o Estatuto, poderia “ser convertida em frequência a
programa de aprimoramento e comportamento funcional, ficando o servidor
obrigado a dele participar regularmente, permanecendo em serviço".
Segunda vez
A medida foi à votação na câmara
municipal apenas em 2008, devido às
tentativas dos vereadores da situação
de barrar o trâmite do projeto. Porém, o
então prefeito Beto Richa (PSDB) vetou
a iniciativa. Esta foi a segunda vez que
uma proposta que tenta coibir o assédio
moral no serviço público de Curitiba é
vetada por um prefeito. Anteriormente,
projeto do então vereador Tadeu Veneri
(PT) havia sido derrubado pelo ex-prefeito Cassio Taniguchi (DEM).

Condutas mais
comuns do assediador
• Instruções confusas e imprecisas ao(à)
trabalhador(a);
• Dificultar a realização do trabalho;
• Atribuir erros imaginários ao(à) trabalhador(a);
• Exigir, sem necessidade, trabalhos urgentes;
• Sobrecarga de tarefas;
• Ignorar a presença do(a) trabalhador(a), ou não
cumprimentá-lo(a) ou, ainda, não lhe dirigir a
palavra na frente dos outros, deliberadamente;
• Fazer críticas ou brincadeiras de mau gosto
ao(à) trabalhador(a) em público;
• Impor horários injustificados;
• Retirar-lhe, injustificadamente, os instrumentos
de trabalho;
• Agressão física ou verbal, quando estão sós
o(a) assediador(a) e a vítima;
• Revista vexatória;
• Restrição ao uso de sanitários;
• Ameaças;
• Insultos;
• Isolamento.
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Herança maldita

Servidores têm até
o final de setembro
para se sindicalizar
Os servidores da prefeitura tem até
o final do mês de setembro para participarem da ação em favor da aposentadoria
especial. A assessoria jurídica do Sismuc
está preparando um novo processo para
assegurar o mandado de injunção aos
servidores que não se sindicalizaram
antes de junho de 2008. A ação visa
garantir o direito para os demais servidores, tendo em vista que a decisão do
Superior Tribunal Federal (STF) restringe
o direito apenas aos sindicalizados até
aquele período. Caso o sindicato conquiste o mandado, os demais servidores também poderão dar entrada no processo de
aposentadoria especial.
O direito à aposentadoria especial
para servidores municipais de Curitiba foi

conquistado em 2009, com o reconhecimento do STF. Estão inclusos naquele
mandado os servidores da saúde e os que
atuam em locais insalubres. Conforme
decisão da justiça, este direito, no entanto,
é assegurado apenas aos servidores sindicalizados.
De acordo com dado do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais
de Curitiba (IPMC), cerca de 100 processos foram abertos solicitando o direito à
aposentadoria especial. Deste total, metade estariam aptos a ter o direito e estão
sob análise de uma junta interna. A diretoria do Sismuc vem cobrando agilidade
da prefeitura nas concessões para garantir que o direito seja garantido efetivamente.

Cobrança abusiva

Sindicato prepara
ação contra Coren
Seguindo o que havia sido aprovado
em assembleia dos servidores da enfermagem, o Sismuc está elaborando uma
ação coletiva contra Conselho Regional
de Enfermagem do Paraná (Coren). O
processo judicial leva em conta a cobrança abusiva da anuidade do órgão sobre os
profissionais da prefeitura. Os servidores
interessados em participar da ação devem se sindicalizar até o dia 30 de setem-

bro. Os sindicalizados integrarão automaticamente a ação.
O valor, segundo resolução do Cofen
(37/2010) estipula para profissional enfermeiro o valor de 2 MVR; técnico de
enfermagem: 1,5 MVR; auxiliar de enfermagem 1,11 MVR. Por exemplo, para enfermeiros, o valor máximo correspondente ao ano 2011, é de R$ 67,36, porém, o
trabalhador vem pagando R$ 190,97.

Sismuc vai à justiça para
corrigir distorções salariais

O sindicato está organizando uma
nova ação coletiva para os servidores
sindicalizados. Desta vez, o objetivo é
corrigir uma distorção nos salários criada com a implantação da lei 12.350 de
2007. O problema foi gerado porque a
lei igualou os salários de servidores antigos aos novos, sem considerar os crescimentos vertical e horizontal. A ação
visa garantir que os percentuais dados a
quem ganhava abaixo do salário mínimo,
naquele período, seja aplicado proporcionalmente aos que ganhavam acima.
Na época o salário mínimo estava
em R$ 380 e havia servidores ganhando R$ 313. Para mascarar o problema,
a prefeitura realizava uma complementação salarial para impedir que os servidores recebessem abaixo do salário
mínimo. Sem nenhum debate e envergonhado quando o tema veio a público,
o então prefeito Beto Richa resolveu
demarcar o mínimo na prefeitura em R$
512, aproximando-se do mínimo regio-
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nal. O problema é que isto foi realizado
sem considerar uma isonomia em relação à carreira dos servidores.
Na opinião da secretária de assuntos jurídicos do Sismuc Irene Rodrigues,
“o que o prefeito fez foi um desrespeito
para com os servidores que participaram
dos processos de crescimento, que realizaram cursos e que se esforçaram para
subir na tabela salarial”.
Desde então, a diretoria do Sismuc
vem levantando a questão nas campanhas de luta em todos os anos. As pautas
de reivindicações gerais foram apresentadas para a prefeitura, mas não houve
nenhum interesse da administração em
resolver o problema. Como não restou
outra alternativa, o Sismuc decidiu ingressar com a ação. Para participar da
ação basta estar sindicalizado. Quem
ainda não está e tem interesse em participar da ação deve preencher a ficha de
sindicalização até o final do mês de setembro.
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Tortura nunca mais

Antonio Narciso Pires dedica sua vida em favor da democratização e da liberdade no Brasil. Preso, sequestrado e torturado pelo
exército, devido sua participação em movimentos contra a ditadura militar, este paranaense de Cornélio Procópio, viu muitos
amigos morrerem ou desaparecerem. Hoje coordena o Grupo
Tortura Nunca Mais do Paraná, o qual ajudou a fundar, juntamente com a Sociedade de Direitos Humanos para a Paz e fundou a
banda Humanos Vermelhos. Na entrevista abaixo, ele fala sobre
o movimento nacional que visa a apuração dos envolvidos nos
crimes contra direitos humanos durante a ditadura.
Jornal do Sismuc: No último dia 23 comissão da verdade tem que levantar
foi realizado um ato em favor da questões de violações dos direitos humaformação de um comitê paranaense nos, ou seja, sequestro, tortura, assassipela verdade, memória e justiça. nato, estupro, dos (pelos) militares entre
64 e 1985.
Qual o objetivo?
Antonio Narciso Pires: O ato do dia 23 tem
basicamente dois grandes objetivos. O JS: O que você acha do projeto de
primeiro: lançar um comitê pela verdade, lei que foi encaminhado ao execupela memória e pela justiça. A comissão tivo, tratando da apuração e punida verdade é uma proposta que está trami- ção dos envolvidos?
tando no congresso nacional e precisa- ANP: O lançamento do comitê é para
mos que seja uma comissão da verdade exigir, para cobrar, para acompanhar, para
que efetivamente levangarantir que a comissão
te esses dados histórida verdade seja efetivaAinda hoje nós
cos – a violação de direimente uma comissão
temos um entulho
tos humanos no período
da verdade e não mais
autoritário que
de 64 a 85. Mas, por
uma farsa para enganar
tem quer ser
pressão militar, ela foi
nosso povo. E para isso
mudado
mandada à câmara de
precisamos nos mobilideputados para levanzar. O que está em jogo:
tar violações de direitos
não se trata de discutir o
de 46 e 88, descaracterizando o levanta- passado. Estamos discutindo o presente.
mento das violações durante a ditadura Por uma simples razão. Nós temos os
militar. Sabidamente não temos que le- arquivos da repressão para serem desvantar nada entre 46 e 64, porque o regi- vendados, temos a mudança da mudanme era democrático. E, entre 85 e 88 ça da doutrina de segurança nacional,
também, tanto que foi convocada a cons- que é fundamental que seja alterada,
tituinte livremente, todos os partidos esta- pois ela criminaliza os movimentos socivam no exercício de suas funções, inclusi- ais. Ainda hoje nós temos um entulho
ve os comunistas. Então, não há violação autoritário que tem quer ser mudado; ou
de direitos humanos, políticas pelo Esta- seja, toda uma legislação construída dudo. Existem sim violações dos direitos rante os anos de arbítrio e que continua
humanos pelos polícias em relação à vigente apesar de estarmos em relativa
criminalidade. É outra natureza de viola- democracia desde 1985. Ou seja, que
ção, lamentável, mas outra natureza. A legitimidade tem uma lei aprovada num
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Apurar o passado
para defender os
direitos humanos
do presente
congresso controlado pelos militares; que
legitimidade tem uma doutrina de segurança nacional gestada durante a guerra
fria, importada pelos militares brasileiros dos Estados Unidos, que por sua vez,
importaram da França; que legitimidade
tem essa doutrina para formar nossas
forças armadas.
JS: Você acredita que a possibilidade de tortura e prisões políticas
ainda é iminente. Você acha que
isso ainda faz parte do nosso cotidiano?
ANP: Da forma que era feita na ditadura
não. Mas, ainda existem presos políticos. O pessoal que luta pela terra e que
está preso. Nos últimos vinte e poucos
anos, 1.650 trabalhadores sem-terra
foram assassinados. Quantos estão presos? Três ou quatro só. Enquanto isso,
existem dezenas de militantes sem-terra presos, como quadrilheiros, como vândalos. Eles são presos políticos, presos
políticos de uma nova era. Não mais
determinada pelo executivo, mas pelo
judiciário. Um judiciário conservador que
mantém um conluio constante e permanente com os interesses privados desse
país. Ou você acha que a conduta do
presidente do Supremo Tribunal Federal,
o senhor Gilmar Mendes, em relação ao
banqueiro Daniel Dantes foi o quê? A
demonstração clara e cabal de que lado
nosso judiciário se coloca hoje. Ele é
isento? Infelizmente, não dá pra dizer.
Pelo contrário.
É comum juízes do interior sentarem no
mesmo banco e festejar com os fazendeiros e elite local. É esse juiz que vai
julgar interesses naquela oportunidade.
De que lado ele vai ficar e de que lado ele
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ficaria historicamente? Existem honrosas
exceções ao judiciário, é verdade. Mas,
infelizmente honrosas exceções.
JS: Em relação ao governo Lula e
Dilma, você acha que teve algum
avanço nesses últimos anos nesta
questão?
ANP: Esperávamos que tivesse um avanço
maior. Até agora não tivemos. Até agora a
abertura dos arquivos da repressão, passaram-se oito anos, e não foram abertos. Pelo
contrário, em relação à punição dos torturadores, a posição do governo Lula, através da
GU era de anistia aos torturadores. E agora,
infelizmente, no governo Dilma é de anistia
aos torturadores.
JS: Não era proposta do governo que
os documentos ficassem por sigilo
de 50 anos?
ANP: O sigilo eterno. 50 anos, mais 50
anos... era na verdade a proposta do sigilo
eterno. Mas, não é só isso que está em jogo.
Pega, por exemplo, a questão do código
florestal. O que está sendo aprovado no
governo Dilma é pior do que foi aprovado na
própria ditadura militar. O código vigente
hoje foi aprovado em 1965, em plena ditadura militar. Ele é muito mais avançado e
superior do que o código florestal que está
sendo aprovado no governo Dilma. Inclusive é um verdadeiro retrocesso e promove a
devastação ainda maior de nossas florestas beneficiando o agronegócio. Veja, é preciso fazer uma reflexão sobre isso. O governo Lula e o governo Dilma tem aspectos
extremamente positivos, mas também tem
aspectos negativos.
Para saber mais acesse:
torturanuncamaispr.wordpress.com
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Curtas

Violência doméstica: ainda
há muito o que fazer para
acabar com esse mal

A Marcha das Margaridas, contou com a participação de ativistas e ministros
que exaltaram o poder de diálogo conquistado pelo movimento de mulheres do
campo e da floresta a partir da mobilização social. Desde 2000, elas rumam à
capital federal para protestar e cobrar o poder público a cada quatro anos. Na
quarta edição,
iniciada no último
dia 16, a conquista de espaço
junto ao poder
público foi motivo
de comemoração,
mas as demandas por avanços
no combate à
desigualdade de
gênero ainda são
amplas. Segundo as organizadoras, cerca de 50 mil mulheres instalaram-se no
local que ficou conhecido como a Cidade das Margaridas, montada no Parque
da Cidade, em Brasília. Oficinas de formação e duas mesas de debate sobre
desenvolvimento sustentável, relacionaram a luta aos sete eixos que compõem
a pauta entregue ao governo na semana passada.
Com informações da CUT

***

Miliciano que matou
sem-terra é condenado

Foto: Sismuc

Para alguns a agressão de mulheres evitar chegar a este ponto, ela orienta as
pelo próprio companheiro é um problema mulheres para prestarem atenção em
exclusivo do casal. Para outros, a mulher alguns comportamentos estranhos do
que apanha fez algo para merecer o cas- companheiro. Ela aponta, como exemplo,
tigo. Passados 5 anos desde a aprovação a realização de brincadeiras de mau gosto
da Lei Maria da Penha, ainda há muito o e xingamentos. “Depois vem os empurque avançar na luta para acabar com a rões e depois os tapas. A coisa só piora” –
violência doméstica. Apesar de garantir conta ela. “Depois do que acontecia ele
alguns direitos importantes para que a voltava chorando e me fazia acreditar que
vítima tenha segurança e estrutura para a culpa era minha pelo que tinha acontedenunciar os agressores, o problema ain- cido”.
da persiste.
Hoje, casada novamente e mãe de
Recentemente o Dieese lançou o duas filhas, Márcia contribui para acabar
primeiro anuário das mulheres no qual com a violência doméstica apresentando
apresenta dados alarmantes. Dentre eles depoimentos em eventos. Seus princio fato de que 43% das brasileiras já sofre- pais desafios, no entanto, estão nas limiram violência doméstica e de todas as tações que todo cadeirante tem que enagredidas, 25,9% foram vítimas de seus frentar no dia a dia. “Eu quase morri e por
próprios companheiros. Em Curitiba, a isso é importante que as pessoas saibam
Delegacia da Mulher registra, por dia, uma o que fazer para que não cheguem nesta
média de 24 ocorrências. Esses dados, situação”, conclui.
no entanto, escondem os vários crimes
O depoimento de Marcia foi ouvido
cometidos diariamente contra as mulhe- por servidores aposentados sindicalizares que acabam não levando a denúncia dos no Sismuc. A atividade ocorreu no
à frente devido ao medo.
último dia 29, na reunião mensal do coleQuem sofre ou sofreu isso na pele tivo. A próxima reunião ocorre no dia 26 de
sabe que o problema não se resolve ape- setembro, a partir das 14 horas, no Sismuc.
nas com a Lei Maria da Penha. Uma das Informações úteis
pessoas que pensa desta forma é Márcia
As vítimas dispõem de uma central
Martins, vítima de violência doméstica que para atendimento e informação a respeiacabou paralítica quando tentava fugir do to do assunto. Para saber mais, basta ligar
ex-marido, que a mantinha presa, sob tor- 180. O boletim de ocorrência deve ser
tura e ameaçando-a de morte. Em sua realizado nas delegacias das mulheres de
opinião, a lei foi importante, mas é preciso cada cidade. A de Curitiba funciona na
que algumas questões avancem na lei. Rua Padre Antonio, 33 (Alto da Glória),
Entre elas, estaria o aumento do tempo de com atendimento 24 horas por dia.
prisão do agressor para, no mínimo um
ano. “É o tempo que a mulher precisa
para reestrutura a vida, conseguir um
emprego e um lugar para morar junto
com os filhos, sem depender do
agressor”, diz Márcia. Além disso, ela
entende ser necessário haver um suporte como o que ocorre para testemunhas de crimes, uma espécie de programa de proteção às vítimas de violência
doméstica, juntamente com atendimento profissional de psicólogos.
Casada por 5 anos, no primeiro
casamento, Márcia viu o ex-marido
transformar-se em um psicopata com
agressões cada vez mais rotineiras.
Quando resolveu separar-se, foi
ameaçada e sequestrada por uma
semana, onde relata as piores formas
de tortura que se pode imaginar. Para Márcia Martins: de vítima à orientadora.

Marcha das Margaridas quebra
invisibilidade política das
trabalhadoras rurais

Em decisão inédita na justiça, um miliciano foi condenado. Conforme notícia o
jornal Brasil de Fato (edição 440), Jair Firmino Borracha, acusado de matar
Eduardo Anghinoni – irmão de uma das principais lideranças do MST de
Querência do Norte, noroeste do estado do Paraná, foi condenado a 15 anos de
prisão. O caso foi a júri no dia 27 de julho e se arrastava desde 1999. E, justamente, nesse sentido, o juiz que comandou a sessão, Daniel Ribeiro Surdi
Avelar, disse que se tal julgamento tivesse ocorrido antes, outras vidas teriam
sido poupadas. O irmão da vítima, Celso Anghinoni, e demais familiares se
emocionaram após a decisão do júri. No entendimento da família, a decisão é
histórica, mas condena apenas um dos pistoleiros, deixando impunes os
mandantes.

***

Lançado Comitê Popular
para a Copa de Curitiba
Foi lançado oficialmente o Comitê Popular para a Copa de 2014 de Curitiba no
último dia 20 com o objetivo de mobilizar a sociedade em prol da transparência
nos investimentos nas obras dos eventos esportivos. Assim como em Curitiba,
as outras 11 cidades-sede da Copa têm comitês populares organizados. Para
marcar o início das atividades do comitê, os participantes realizaram a Marcha
contra a “Copa-negócio”, que percorreu a rua XV de Novembro, até a Boca
Maldita. Como ferramenta de manifestação, cartazes com as seguintes frases
foram erguidos: “Copa para quem?”, “Cartão vermelho para os cartolas”, “Copa
do Mundo. Cidade só para inglês ver?”, “Estádio não é estádio. Dinheiro público
é do povo”. A diretoria do Sismuc também apoia a iniciativa e participa das
atividades.
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Privatização, não!

Ato relembra movimento
“A Copel é nossa”

Entidades se reúnem para combater ameaças de Richa.

Representantes de mais de 20 federações, sindicatos de
trabalhadores e entidades de classe participaram no dia 16 de
agosto do ato público, na assembleia legislativa. O movimento
lembra os dez anos do movimento “A Copel é nossa”, contra a
privatização da estatal paranaense de energia. A sessão foi
proposta pelo deputado estadual Elton Welter (PT), para discutir
também a inclusão dos setores de energia e saneamento na
agência reguladora e as parcerias público-privadas que o governo pretende implantar no Estado.
“Há 10 anos, o Fórum Popular contra a venda da Copel
reuniu 200 mil assinaturas no primeiro projeto de iniciativa
popular do país, para tentar evitar a venda da Copel. Esta sessão
homenageia todos os paranaenses que participaram daquela
luta e mostra que continuamos vigilantes para evitar qualquer
tentativa de venda do patrimônio público dos paranaenses.
Continuamos intransigentes na defesa do Estado como indutor
de desenvolvimento e na manutenção e valorização das nossas
empresas”, disse Welter.
Welter acredita que os movimentos sociais e populares
devem ficar atentos, especialmente sobre o projeto de parcerias
público privadas. “A mobilização popular garantiu a retirada da
Copel da agência reguladora, mas precisamos discutir o modelo
das parcerias público-privadas. A bancada do PT vai realizar em
31 de agosto um seminário sobre o tema e queremos contar com
a participação de todas as entidades”, afirmou.
Para o coordenador do Fórum contra a venda da Copel,
Nelton Friedrich – atual diretor da Itaipu Binacional – o ato
público relembra o movimento de cidadania mais importante da
história do Paraná. “É extremamente importante reavivar a
memória. O movimento coordenado pelo Fórum mostrou que a
mobilização popular é um antídoto contra a omissão. Houve um
movimento paranista que juntou os mais variados segmentos
em torno de uma causa comum e provou que a sociedade,
quando mobilizada, com participação, vitalidade, pode exercer
sua força. Estava se praticando um crime de lesa Estado e os
movimentos sociais se mobilizaram e impediram. O momento
exige atenção, para evitar qualquer retrocesso”, disse Nelton.
Lembrando
Na época o então governador Jaime Lerner propôs a venda
da Copel. Uma grande mobilização de estudantes e trabalhadores conseguiu impedir que isto ocorresse. Dentre os fatos
marcantes do episódio está a ocupação da assembleia legislativa,
o que impediu que a votação acontecesse.

Democracia em baixa

Conferência limita participação
de trabalhadores do SUAS
O Sismuc marcou presença no 9ª Conferência
Municipal de Assistência Social, realizada em
Curitiba nos dias 3 e 4 de agosto, no auditório da
Universidade Positivo, com a participação de um
delegado, dois conselheiros um observador.
Marcela Bomfim, Vera Bitencourt, Daraci Rosa dos
Santos e Ana Paula Cozzolino, respectivamente.
Para a secretária geral do Sismuc, Ana Paula
Cozzolino, que participou da conferência como
observadora, a crítica vai para a forma que foi
conduzido os debates e principalmente a plenária, que elegeu representantes para a etapa regional. No caso dos debates, o tempo estipulado de
duas horas não foi suficiente para aprofundamento dos temas. E o número (de dois) representantes para participar da conferência regional
é muito pouco.
A presidente do Sismuc, Marcela Bomfim,
que participou como delegada, avalia que a participação dos gestores e de poucos trabalhadores
impede uma real análise de propostas para evolução do SUAS. Em sua opinião, o trabalhador, diretamente envolvido, tem propriedade para dizer o
que funciona e o que não funciona. “O gestor vai
defender ou fazer propaganda e não discutir os

problemas”, diz. Além disso, também houve pouca
participação dos movimentos sociais.
Além das assistentes sociais, estiveram presentes diversas categorias, representadas por sindicatos e organizações para discutir sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Detalhes
A conferência é um evento voltado a delegados
e conselheiros, representantes do governo e sociedade civil. A meta é avaliar e propor sugestões para
a evolução do SUAS na ótica dos trabalhadores.
Contudo, a formação e direção estavam nas mãos
de gestores.
Cerca de 500 pessoas compareceram ao evento. Houve debate e análise do formato do programa
no seu contexto nacional e estadual. Além de discutir sobre a consolidação do SUAS, foi discutido acerca da estruturação e gestão dos trabalhadores.
Questões como valorização do profissional no plano governamental e não-governamental; investimento nos serviços e equipes; qualificação, entre
outros. Além dos debates, foram realizadas as plenárias para a revalidação dos delegados, inclusive
para a conferência regional – sem data definida e
local.

Revoltas em Londres

Distúrbios são reflexos de política
ineficiente e sectarista

Em Londres, no começo de agosto, uma abordagem de uma unidade policial, que resultou na
morte do jovem Mark Duggan, inflamou os ânimos
de uma comunidade e fomentou a tensão racial.
O resultado foi uma grande onda de saques organizados por jovens nas ruas nos bairros de Hackney,
Peckham e Lewisham.
O levante de jovens nas ruas britânicas causou impacto e levou à dúvida. Tratava-se de uma
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onda de violência ou um movimento organizado,
pautado com agenda e suas reivindicações?
Obviamente a mídia e políticos conservadores
de plantão optaram por chamar os jovens de
“gangues”, “ladrões”, “saqueadores”. Ou seja, menosprezar a situação econômica britânica e, é claro,
a austeridade infligida a imigrantes. – reforçada,
obviamente, pela impotência europeia, que não
anda lá essas coisas – a saber; chama-se crise.
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Sinopse: Quando
os macacos dominam
O lançamento do filme “Planeta dos Macacos: a origem” (2011) pode despertar a curiosidade sobre a saga que fez sucesso nos anos 60 e 70. Por isso, a
dica de filme desta edição do Jornal do Sismuc é a primeira versão da história,
lançada em 1968. Baseado no livro de Pierre Boulet, o filme conta a história
de um astronauta que aterrissa em um planeta, nos anos 3.978, dominado
por macacos com inteligência equiparável aos humanos. O enredo aponta o
domínio dos macacos sobre o homem, questionando os rumos da sociedade.
O filme leva à reflexão que permite uma visão diferente sobre o papel do
homem na terra, e sua submissão a uma outra espécie. O resultado é uma
crítica feroz às instituições, aos preconceitos e ao individualismo humano.
Ficha técnica:
Título original: Planet of the Apes
Título brasileiro:
Planeta dos Macacos
Ano: 1968
Pais: EUA
Direção: Franklin J.
Schaffner
Roteiro: Pierre Boulle,
Michael Wilson
Gênero: Ação/Drama/
Ficção Científica
Origem: Estados
Unidos
Duração: 112 minutos
Tipo: Longa-metragem

Resenha:
Para entender o governo Lula
O sociólogo e cientista político carioca Luiz Werneck Vianna lançou recentemente um novo livro. “A Modernização sem o Moderno: Análises na Conjutura
na era Lula” é, na verdade, uma coletânea de artigos que analisa o segundo
mandato de Lula. Dividida em três grandes blocos - Conjuntura nacional,
Judicialização da política e das relações sociais e República -, seus escritos são
uma crítica a experiência republicana, apontando caminhos no sentido
de ampliar a democratização política
e social do país. A obra é direcionada
não apenas para especialistas, mas
para todos aqueles que desejem
entender melhor a nossa modernização “por cima” que impede a
afirmação do moderno entre nós.
Ficha bibliográfica:
VIANNA, Luiz Werneck. A modernização sem o moderno: análises de
conjuntura na era Lula. Rio de
Janeiro: Contraponto, 2011.

12/09 - Coletivo dos
polivalentes
Horário: 18 horas
Local: Sismuc
12/09 - Coletivo da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

21/09 – Assembleia ASB
e TSB
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

13/09 - Assembleia dos
cirurgiões-dentistas
Horário: 20 horas
Local: ABO

23/09 - Negociação com
a FAS
Horário: 9 horas
Local: FAS

14/09 – Coletivo
Fiscalização
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

23/09 - Coletivo FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

15/09 - Assembleia guardas
municipais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

27/09 - Reunião dos
representantes por local
de trabalho
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc

16/09 – Reunião SMRH –
laudos temporários
Horário: 14 horas
Local: Delta

29/09 - Início nova
turma de formação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

16/09 - Reunião aposentadoria especial
Horário: 16 horas
Local: Ed. Delta

30/09 – Coletivo
Educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

20/09 - Ato em defesa
do ICS
Horário: 15 horas
Local: prefeitura de Curitiba

07/10 – Reunião com
PMC sobre incorporação
dos R$ 250
Horário: 16 horas
Local: Delta

Piso nacional

THD’s e ACD’s tem
reunião dia 21/09
Os técnicos em saúde bucal e auxiliares de saúde bucal, conhecidos na prefeitura como técnicos em higiene dental
(THD’s) e auxiliar de consultório dentário
(ACD’s) tem um debate importante nos
próximos dias. Depois da aprovação da
regulamentação da profissão, conquistada em 2008, a categoria agora luta pela
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aprovação do projeto de lei 1.187/11,
que estabelece o piso salarial nacional.
O Sismuc pretende debater o assunto
com os profissionais da prefeitura de
Curitiba, prevendo incluir propostas de
emendas no projeto. Uma reunião até
agendada para o próximo dia 21, às 19
horas, no Sismuc.

