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Sem
palavra
Luciano Ducci descumpre
promessa de rever novo
regulamento do ICS e mantém
mudanças que transformam
instituto em plano privado.
Confira mais na página 6

greve dos
dentistas
O prefeito não quis negociar. Eles foram à luta e mudaram a história. Depois de 6 dias de greve, os cirurgiõesdentistas garantiram aumento de 40%
e promessa de reinclusão na tabela
dos médicos.
Mais na página 5
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Editorial

Primavera vermelha Informativo compara
Ao longo dos últimos anos os trabalhadores do serviço municipal de Curitiba têm se mantido em luta por melhores condições de
trabalho, salários e contra a precarização dos serviços prestados
para população.
Desta forma começamos a entender que é na LUTA que
conquistamos identidade, valorização,respeito, dignidade e mostramos que o serviço público é essencial e fundamental para a vida da
nossa cidade e da sociedade como um todo.
No mês de junho o prefeito, apresentou propostas que não
contemplaram a todos os trabalhadores; o famoso “pacotinho do
Ducci”. Essa diferenciação não é aceita e passamos a pautar o
prefeito Ducci e o mesmo não deu ouvidos à categoria. Aumentamos
as pressões e a administração prefere continuar a fazer de conta que
não entendeu o recado.
Assim, iniciamos nossa primavera em greve, neste momento,
com os cirurgiões-dentistas em uma luta por isonomia. Mas esta
greve representou muito mais. É o levante dos trabalhadores do
serviço público municipal que não foram beneficiados pelo “pacotinho”
e que ao longo dos anos vêm lutando contra o massacre que vem
acontecendo com os trabalhadores e atingem também nossas
famílias. Outras categorias vêm incorporando essa organização e a
unificação de nossas pautas vão se dando naturalmente. A força e
determinação dos trabalhadores mostra para a administração que
não se brinca com os servidores porque somos os pilares desta
cidade.
A “primavera vermelha” não ocorre somente no serviço público,
mas em outros setores como correios, bancários. É a luta de classe
em evidência em conjunto com a Central Única dos Trabalhadores.
A primavera não para por aqui. Mudam as estações e nós,
trabalhadores, mudamos nossa realidade com melhores condições
de vida pra nós e nossas famílias.
A luta está cada vez mais intensa. E cada estação com certeza
se tornará mais vermelha. Estamos em movimento.
Viva a luta de classes! Viva a classe trabalhadora!
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plano de saúde
privado e ICS

O Sismuc e o Sismmac fizeram um comparativo
para o servidor saber a diferença entre o ICS e um plano
de saúde privado. O objetivo é mostrar o resultado do
que pretende o prefeito Luciano Ducci, ao adequar o ICS
às normas da Agência Nacional de Saúde (ANS). Pelos
cálculos, o servidor pagaria mais de 5 vezes para ter os
mesmos serviços. O informativo pode ser baixado na
página do Sismuc.

Curso no sindicato

Formação visa fortalecimento da luta
“Conhecer a história e planejar as tra a exploração da classe trabalhadora. Deações”, é isto que o Sismuc vem priorizando vemos conhecer o passado, avaliar o presente para poder construir o futuro”,
nas atividades de formação. É cocomenta a secretária de comumum ouvir nos dias de hoje que
nicação Alessandra de Oliveihá dificuldades na organização
ra.
e mobilização dos trabalhadoAlgumas turmas do
res, que acarreta na redução
curso de formação do
de conquistas e que distanSismuc estão em andacia a possibilidade de mumento. Uma nova turma
danças sociais.
está sendo aberta. O gru“É preciso mudar
po de estudos reúne-se
esta realidade e para
mensalmente para leituisto investir na organizara, assistir filmes e realição por local de trabalho,
zar debates. Não há cuscomunicação e principalKarl Marx: estudos
tos e os participantes remente na formação. Atrapartem de suas teorias
cebem certificado ao final.
vés da formação conhecemos nosso processo histórico e nos capaci- O curso tem duração de um ano. Para saber
tamos para o enfrentamento do dia a dia con- como participar, ligue para 3322-2475.
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Fortalecer a representatividade

Sismuc chega aos 23 anos e lança
campanha de sindicalização
Materiais publicitários e atividades nos locais de trabalho estão previstos

Denúncias
estão chegando
e Sismuc prepara
atividades
O Sismuc dá continuidade à
campanha contra o assédio moral
na prefeitura de Curitiba. Várias denúncias estão sendo recebidas pela
diretoria do sindicato. Os dados servirão para montar o “mapa do assédio” em toda a cidade e serão utilizados para a elaboração de denúncias ao ministério público. Além disso, a diretoria prepara atividades nos
locais onde há denúncias, com distribuição de materiais, conversa
com a população e com os servidores. Alguns casos já foram resolvidos
de forma mais simples, com uma
conversa direta com as chefias.
As denúncias podem ser feitas
pela página do Sismuc. Basta preencher os dados em um formulário. Os
nomes dos denunciantes serão
mantidos em sigilo.

O Sismuc lança uma campanha de
sindicalização que visa aumentar ainda
mais a representatividade sindical dos
servidores municipais de Curitiba. O objetivo da diretoria é chegar aos 12 mil
sindicalizados nos próximos 6 meses, o
que representaria um aumento de 20%
no quadro atual. Mais 2 mil sindicalizados no Sismuc representaria um salto de
40 para 50% na taxa de sindicalização.
O sucesso da campanha trará um aumento da receita do sindicato, permitindo o
aumento de investimentos nas ações desenvolvidas em favor dos trabalhadores
(greves, campanhas, manifestações) e na
ampliação da estrutura atual da entidade
(equipamentos, sede, funcionários).
A campanha traz o lema “Sindicalize-se! Uma vida melhor para você e sua
família” e será composta de materiais
publicitários e visitas de diretores nos
locais de trabalho. O mascote da campanha é o personagem “Servelino” (criado
pelo chargista Simon Taylor), que recentemente passou a fazer parte do Jornal
do Sismuc, em quadrinhos dispostos
sempre na página dois.
“A ideia é trazer o trabalhador para
dentro do sindicato e aumentar a força
da organização para que as nossas pautas avancem ainda mais. Afinal, o sindicato é seu instrumento de luta para melhorar sua condição de vida e de sua família”, explica Alessandra Cláudia de Oliveira, secretária de comunicação do
Sismuc. “Queremos mostrar que o sindicato é o servidor. Quanto mais gente for

sindicalizada, mais longe podemos chegar nas nossas conquistas”, completa ela.
História
Fundado em 28 de outubro de 1988,
o Sismuc se consolidou como um dos
maiores sindicatos do Paraná. Hoje, a
entidade conta com quase 10 mil sindicalizados, um número que vem subindo
ano a ano e que mostra o aumento na
identificação da categoria com o sindicato. Mais de 30 segmentos da categoria
de servidores fazem parte do Sismuc.
Apenas os professores do magistério
municipal não estão representados pelo
Sismuc.
Para onde vai o dinheiro?
Tudo o que é arrecadado pelo Sismuc
vem das mensalidades sindicais, por livre vontade dos trabalhadores. Verbas
como do imposto sindical (cobrado de
todos os trabalhadores sindicalizados ou
não) não são cobrados dos servidores. O
o sindicato entrou com uma liminar para
impedir que isto ocorresse. A diretoria é
contra a cobrança que não seja de forma
voluntária.
O sindicalizado pode acompanhar as
contas do Sismuc periodicamente na
internet e no Jornal do Sismuc. Além disso, também é possível conferir as finanças em assembleias anuais que avaliam
os investimentos e tudo o que foi gasto.
O investimento do Sismuc é 100%
revertido para o próprio servidor. São cursos de formação sindical, capacitação,
fundo de greve, organização no local de
trabalho, atividade de saúde do trabalhador, veículos de informação e campanhas
que visam a melhoria das condições de
vida da categoria.
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principais
motivos para
ser sindicalizado

1. Fortalece a
representatividade do
sindicato nas negociações;
2. Garante mais força nas
campanhas por aumento
salarial;
3. Ganha direito de votar nas
eleições e ajudar nas decisões
do sindicato;
4. Fortalece a voz dos
servidores perante a opinião
pública;
5. Contribui para avanços em
conquistas;
6. Investe na estrutura do
sindicato;
7. Fortalece luta da classe
trabalhadora e da população
excluída;
8. Garante atendimento
jurídico e participação em
ações coletivas;
9. Recebe o Jornal do Sismuc
em casa;
10. Atendimento exclusivo por
diretores do sindicato.

Sindicalizar-se é rápido e fácil
Além da ficha de sindicalização em papel, que pode ser retirada na secretaria do
Sismuc ou com os diretores, o trabalhador
também pode se sindicalizar pela página do
Sismuc na internet. A mensalidade custa 1%
do vencimento, ou seja, sem contar as remunerações variáveis, adicionais, 13º salário e férias. Quem recebe R$ 1.000 de vencimento, por exemplo, contribui com R$ 10
por mês.

acesse www.sismuc.org.br

Valor mensal
da contribuição

1%
do vencimento
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Paralisação surte efeito

PL 1.187/2011

Denúncia obriga núcleo a
pagar horas extras a educadores

O núcleo de ensino do Boa Vista foi
obrigado a pagar as horas extras aos educadores do Cmei Bracatinga. O acerto de
contas deve ser feito no pagamento de
outubro. As horas extras foram cobradas
pelo Sismuc após denúncia dos servidores. Relatos contam que educadores registram no “caderninho da diretora” mais
de 80 horas. O núcleo ainda se comprometeu de que não haverá mais banco de
horas nesta unidade e em outras também. O sindicato seguirá fiscalizando
essa situação e possíveis assédios aos
educadores.
O compromisso com as horas extras
dos educadores foi informado durante
reunião da direção do núcleo com diretores do sindicato no último dia 28. A chefe do núcleo Sandra Mara Mouro afirmou
que está sendo feito o levantamento de
todas as horas extras: “Nós vamos zerar
isso. Não pode haver banco de horas no
Bracatinga e nem em outro cmei”, compromete-se ela.
Já Juliano Soares, diretor do Sismuc,
destacou: “Esperamos que os educadores passem há anotar as horas devidamente na folha ponto”. Além disso, o sindicato defende que a secretaria de educação e os núcleos estabeleçam um teto
para as horas extras. O Sismuc esclarece
que não pode haver desconto da horapermanência dos educadores nas possíveis idas ao médico para retirar LTS.
O advogado do Sismuc Ludimar
Rafanhim esclareceu: “Não pode suprimir a hora-permanência por causa da
LTS” (na lei 12.348/07 não existe previsão de que quem se afasta para tratamento de saúde seja punido com perca
de hora-permanência). A chefe do núcleo
concordou. Sandra afirmou que não há

orientação para que a direção do CMEI
proceda com o desconto.
O diretor Eduardo Recker afirmou
que o caso do Bracatinga é exemplar
para todos os centros infantis. “Esses
erros cometidos pela direção do Cmei
não podem se repetir e o sindicato estará fiscalizando de perto”, afirma Eduardo.
Quadro de funcionários
O núcleo de ensino se comprometeu com mais três educadores para a
unidade. Um substituindo educador exonerado em 2010 e outros dois educadores para suprir ausências provocadas
por situação enferma dos funcionários.
Nesta questão a chefe do núcleo voltou atrás e disse que não há previsão
para substituir servidores em LTS.
O sindicato seguirá acompanhando a situação deste Cmei e intervindo
em outros centros infantis caso denúncias de falta de educadores ou registro
indevido de banco de horas sejam feitas. Além disso, o Sismuc prepara ação
que cobrará todas as horas extras nos
centros municipais.
Paralisação
O problema ficou evidente quando cerca de 20 educadores do Cmei
paralisaram o atendimento por uma
hora, no dia 23 de setembro. Neste
período, de forma improvisada, a chefe
do Núcleo de Ensino Boa Vista e mais
quatro pedagogas recepcionaram as
crianças. Durante o ato, o sindicato informou aos pais sobre a falta de funcionários na creche, o que prejudica o atendimento, a aprendizagem e expõe as
crianças a riscos devido ao excesso de
crianças sob o cuidado de poucos profissionais.

Os profissionais de nível médio da
odontologia da prefeitura de Curitiba,
conhecidos por THD’s e ACD’s iniciaram
um processo de mobilização, conforme aprovado em assembleia do segmento realizada no final de setembro.
Representando todas as regionais e o
ICS, eles lotaram o salão do Sismuc
para debater, dentre outras questões,
o projeto de lei 1.187/11. A decisão
coletiva apontou a rejeição à proposta
da deputada federal Gorete Pereira e a
inclusão de alterações em sua redação.
Dentre elas, a retirada do piso salarial
de R$ 1.024, pois está abaixo do que
já é praticado em algumas cidades (a
prefeitura de Curitiba, por outro lado,
paga abaixo disso: R$ 925).
Reivindica-se, ainda, a garantia de
jornada semanal de 30 horas, ao invés
de 40 horas, formação mínima para
ACD em nível médio e com prazo limite
de 10 anos para conclusão e inclusão
nas atividades de ortodontia de nível
técnico para TSB. As reivindicações se-

rão reunidas em um documento que
será entregue pessoalmente pelos diretores do sindicato à deputada. Estas
mesmas questões serão apresentadas
no primeiro encontro nacional de TSB e
ASB, nos dias 15 e 16 de outubro, em
São Paulo, por uma comissão de 15
pessoas eleitas na assembleia.
Curitiba
Em relação à prefeitura, os servidores cobram a incorporação da remuneração variável de R$ 250 aos salários e redução de jornada para 30 horas
semanais. Também será elaborada
uma pauta específica dos servidores
que atendem no ICS para que sejam
garantidos os mesmo direitos do restante do segmento, como o auxílio-alimentação.
Greve dentistas
Em relação à greve dos cirurgiõesdentistas, em alguns locais foi possível
constatar o apoio de técnicos e auxiliares ao movimento. Muitos usaram botons
e adesivos da campanha no peito.

Foto: André Rodrigues

Foto: Sismuc

Técnicos e auxiliares da odonto
aprovam reivindicações

Segmento está organizado em torno de reivindcações.

Operação “tapa-buracos” em cmei’s
O protesto no Cmei Bracatinga (Boa Vista) pela contratação de mais funcionários revelou uma verdadeira operação “tapa-buracos” nos cmei’s realizada pelos núcleos de ensino. O Sismuc apurou que educadores são deslocados com
frequência de outros cmei’s para ocultar a falta de funcionários na rede municipal
de educação. Com isso, o Cmei que tem seu educador deslocado para acudir o
problema de outro centro infantil sempre fica desfalcado.
“Disseram pra gente que ia ser apenas uma vez, mais virou rotina”, denuncia
uma educadora. O efeito disso é imediato no aprendizado: “Nossas crianças sentem dificuldade de adaptação. Tem dias que as crianças chamam pelo educador
que foi emprestado”, revela outro educador. Ambos preferiram não se identificar
por medo de represálias.
O sindicato vai agendar encontros com essas cmei’s que são utilizadas como
tapa-buracos e informar quais são os seus direitos”, afirma Ana Paula Cozzolini,
secretária-geral do Sismuc.

acesse www.sismuc.org.br
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Quem luta conquista

Com greve, cirurgiões-dentistas
garantem aumento de mais de 40%
Movimento arranca compromisso de Luciano Ducci para outras categorias também

Foto: André Rodrigues

na greve de 2007. Parte da conquista se
deve à estratégia que foi adotada pelo
movimento que conseguiu expor a figura
do prefeito e ganhou apoio da opinião
pública, conforme avaliação da diretoria
do Sismuc. Durante os dias de greve, os
cirurgiões-dentistas se concentram em
frente à prefeitura, com caminhão de som
e distribuindo o jornal Curitiba de Verdade para a população que passava pelo
local. Além disso, cotidianamente eles
também percorreram os locais de trabalho para conversar com os usuários e os
demais servidores.
Continuidade
Na assembleia final, realizada na
noite do dia 29, os cerca de 300 cirurgiões-dentistas reunidos no Clube de Sargentos e Tenentes, aprovaram por unanimidade a suspensão da greve. A decisão
implica no retorno à greve, caso as promessas de Ducci não sejam cumpridas.
De qualquer maneira, eles continuam
mobilizados no retorno ao trabalho.
Para a secretária de assuntos jurídicos do Sismuc Irene Rodrigues, o resultado da greve representa uma derrota do
pacotinho do prefeito apresentado em junho, que deixou uma série de segmentos
da categoria insatisfeita com a situação.
“O movimento dos dentistas abriu precedentes para que outras categorias possam
reivindicar direitos também”, disse ela.
Avançou
Em uma avaliação do movimento
eles lembraram que os secretários disseram que não havia mais margem para
negociar. Uma proposta apresentada há
duas semanas atrás reafirmava um aumento de 20% em dois anos, com o corte de 20% na gratificação do PSF.

Categoria foi às ruas para mostrar insatisfação à população.

Decisão da justiça impede punições
Foto: Sismuc

A greve realizada pelos cirurgiõesdentistas entre os dias 22 e 29 de setembro já é um marco na história do serviço público municipal curitibano. Depois
de 6 dias de muita mobilização, no movimento que contou com adesão de 70%
dos mais de 600 profissionais, eles conseguiram arrancar uma proposta do prefeito Luciano Ducci que garante um aumento de mais 40%, e a garantia de negociação para debater a reinclusão dos
dentistas na mesma tabela dos médicos
até março de 2012. O aumento será concedido em três etapas: 15% em janeiro
de 2012, 15% em janeiro de 2013 e mais
10% em janeiro de 2014, sendo que estes aumentos serão cumulativos e serão
somados ainda ao reajuste da inflação.
Não são apenas os cirurgiões-dentistas os beneficiados pela luta. Os demais servidores também terão aberta
uma mesa de negociação permanente
para debater a incorporação das remunerações variáveis. Conforme a ata assinada pelo prefeito Luciano Ducci, na
reunião realizada dia 28 de setembro,
ficou definido que “representantes da
prefeitura, juntamente com representantes do Sismuc (deverão organizar) uma
proposta de consenso sobre a possibilidade de reorganizar algumas gratificações, considerando a vinculação dos
seus valores ao vencimento básico para
diversas categorias, de acordo com um
patamar e mantendo um equilíbrio entre os níveis básico, médio e superior,
num processo de médio e longo prazo”.
Em toda a história do Sismuc, fundado em 1988, esse é o maior aumento
já conquistado por uma categoria. Antes,
os educadores haviam conseguido 37%,

Dentistas aprovam suspensão da greve por unanimidade.

A decisão do Tribunal de Justiça do Paraná sobre a greve dos cirurgiõesdentistas pode ser considerada positiva. O desembargador Luiz Mateus de Lima
recusou a maior parte dos pedidos da prefeitura, incluindo o desconto e anotação
de faltas nos dias parados. Além disso, o pedido da administração municipal
previa a obrigatoriedade de um dentista por turno, o que também foi negado. Pela
decisão, deveria ser mantido um profissional por unidade de saúde.
De acordo com a secretária de assuntos jurídicos do Sismuc Irene Rodrigues,
o contingente mínimo de pessoas para garantir o atendimento de pelo menos um
dentista por unidade foi mantida. Ainda segundo ela, a atitude da prefeitura de
tentar desmobilizar os servidores em greve é o sinal da falta de democracia. “Ao
invés de tentar acabar com a greve negociando com os dentistas, o prefeito
Luciano Ducci recorreu a meios arbitrários”, completa.

acesse www.sismuc.org.br
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Contra o sucateamento

ICS: Ducci descumpre palavra
Apesar da promessa, prefeito desconsidera pedidos dos servidores de alteração no novo regulamento
essa postura que os sindicatos pretendem evitar.
Propostas dos sindicatos
As mudanças propostas pelos sindicatos são bem diferentes da versão de
regulamento apresentada pelo prefeito.
O projeto de Ducci prevê carência para a
adesão, reajuste nos valores pagos pelo
servidor conforme IGPM, cobrança em separado de algumas consultas e término do atendimento de parto e
odonto. Pelos cálculos
do sindicato, se o ICS
virar plano de saúde, o
servidor deverá pagar
até 5 vezes mais do
que atualmente para
ter o atendimento.
Já a versão de regulamentação dos sindicatos prevê que o parto da mãe e servidora curitibana e o serviço de odontologia serão mantidos. No
projeto sindical não há cobrança em separado das consultas e o reajuste é fixado em 3,14% sobre o vencimento do servidor. Além disso, os sindicatos requerem
eleição direta para presidente e diretores do ICS, maior transparência nos contratos e a garantia dos serviços prestados com atendimento direto de todas as
especialidades.
Lembrando
As mudanças no ICS são reivindicadas desde 1999, quando o instituto foi
desvinculado do IPMC. O susto veio com
a publicização de um rombo financeiro de
mais de R$ 10 milhões, que acarretou na
intervenção da Agência Nacional de Saúde (ANS), em junho do ano passado.

Servidores ocupam gabinete
Foto: André Rodrigues

Inspetor Odgar informa bloqueio do prédio na ocupação do gabinete.

Cerca de 300 servidores concentraram-se, no último dia 20, em frente
à prefeitura de Curitiba. Carro de som,
faixas e panfletos fizeram parte da manifestação. O ato foi organizado conjuntamente entre o Sismuc e o Sismmac. Do lado de dentro da prefeitura, a
direação dos sindicatos e servidores,
cerca de 20 pessoas permaneceram
no gabinete do prefeito, onde aguardavam serem recebidos. Quase meia-noi-

te daquele dia eles conseguiram uma
audiência com Ducci.
Um fato que aponta a hostilidade
do prefeito foi o impedimento de entrada de comida durante a ocupação. Os
manifestantes também ficaram sem
água potável. Foi comunicado ainda
pelo diretor Odgar Nunes que as luzes
do prédio seriam apagadas e que a ida
aos banheiros seriam acompanhadas
por guardas municipais.

Debate continua em
reuniões regionais
Para manter o debate com os servidores, foi aprovado na assembleia do
dia 5 uma série de atividades
regionalizadas. A ideia é levar o debate até a categoria, abordando uma série de questões, além do ICS, como
Foto: Sismuc

A assembleia unificada entre servidores do Sismuc e do Sismmac, realizada no último dia 5, na APP-Sindicato,
avaliou a resposta da prefeitura acerca
das modificações no novo regulamento
do instituto. A conclusão é de que nenhuma das alterações exigidas foram levadas em consideração. Segundo o documento, “os sindicatos
não desenvolvem justificativa técnica para legitimar referida propositura”.
Na avaliação do diretora do Sismuc Ana
paula Cozzolino, a atitude do prefeito é lastimável. “Esta é mais uma
promessa não cumprida
por Ducci. Ele havia prometido que iria haver negociação sobre o futuro
do ICS. Eles não atenderam nenhum ponto do que levantamos,
só justificaram suas posições”, disse.
As alterações no novo regulamento foram enviadas após a ocupação do
prédio da prefeitura pelos diretores do
Sismuc e do Sismmac no dia 20 de setembro. A revisão do novo regulamento
que havia sido encaminhado pela administração foi um compromisso assumido pelo próprio Ducci em negociação
com os sindicatos.
Na avaliação dos diretores do
Sismuc, o prefeito tem exposto o instituto ao sucateamento. O que seria um passo para enquadrar o ICS no modelo de
gestão de plano de saúde privada. Além
disso, a administração tem evitado uma
gestão democrática que proporcione paridade nos conselhos. E é justamente

saúde do trabalhador e salários. Quatro reuniões já estão agendadas e mais
outras também serão marcadas. O objetivo é realizar a atividade em todas
as regionais. Confira as datas já
marcadas:

18/10 – Regional Cajuru
Horário: a partir das 18 hs
Local: EM Linneu F. do Amaral

20/10 - Regional Bairro Novo
Horário: a partir das 18 hs
Local: EM Paulo Freire

18/10 – Regional Boqueirão
Horário: a partir das 18 hs
Local: EM Paranavaí

20/10 - Regional Pinheirinho
Horário: a partir das 18 hs
Local: EM Leonel Brizola

Assembleia aprovou reuniões regionalizadas (ao lado).

acesse www.sismuc.org.br
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A luta não para

Pra pior

Avança debate sobre
pauta dos guardas

Mudança na escala dos guardas não
agrada população e trabalhadores

Foto: Sismuc

Conquistada mesa permanente e minutas da
descrição do cargo e escala de trabalho

Comissão eleita em assembleia inicia trabalhos de negociação.

PPQ, antecipação dos R$ 1,3 mil e
salário serão debatidos em mesa permanente entre a PMC, com a direção do
Sismuc e comissão de guardas. Além disso, duas minutas sobre a descrição do
cargo e a escala de trabalho serão avaliadas pela direção do sindicato e pela
categoria para debater os temas com a
administração municipal. A discussão
sobre as minutas já foram agendadas.
A próxima discussão sobre a minuta da escala de trabalho ocorre no próximo dia 18. Durante a reunião, o guarda
Cláudio Augusto de Oliveira observou que
a categoria tem dúvidas sobre a escala
12x36 e jornadas extraordinárias: “O
guarda trabalha no domingo e não sabe
se a jornada é extraordinária ou não e
como isso será computado no fim do
mês”, aponta Cláudio. A direção da guarda reconheceu o problema e disse que a
jornada de 24 horas é extraordinária. O
diretor da Guarda, Odgar Nunes Machado, também reconheceu que esse modelo ocasiona jornadas em que guardas

trabalham sozinhos, mas se comprometeu a corrigir as falhas. “Queremos a ativação de todas as viaturas e atender permanentemente todos os parques (sem comprometer o guarda)”, completou Odgar.
Já a discussão sobre o descritivo de
função com a comissão de negociação
deve ocorrer em 22 de novembro. No
último dia 6, representantes do RH entregaram a minuta com as propostas. O
sindicato tem 30 dias para avaliar o texto, propor, alterar ou subtrair pontos. Até
o dia 7 de novembro o Sismuc deve enviar ofício com as sugestões para a reunião do fim do mês.
Mobilização proporcionou avanços
A discussão das minutas e a mesa
permanente é resultado da mobilização
dos guardas. Em 15 de setembro,
assembleia da categoria definiu a comissão de negociação com o objetivo de rever o aumento salarial, antecipação dos
R$ 1,3 mil e demais pautas. A próxima
reunião do coletivo dos guardas ocorre
no dia 13 de outubro.

A mudança na escala de trabalho
dos guardas municipais promovida pela
prefeitura municipal de Curitiba trouxe
prejuízos à categoria e consequentemente à população.
Desde junho, a fórmula de escala
12 por 36 horas está sendo aplicada em
alguns distritos e pretende estender-se
para toda a categoria. Essa nova escala
acarretou perda aos trabalhadores, principalmente no que diz respeito às horasextras.
População também perde
Além de diminuir o rendimento dos
guardas, quem vai sair perdendo é a população, pois isso significa diminuição

do efetivo de guardas nas ruas promovendo rondas. E isso já começou a acontecer. O módulo da guarda, localizado no
Largo da Ordem, foi fechado (foto).
O Sismuc conversou com algumas
pessoas na região do Largo da Ordem e
Praça Tiradentes. Confira as opiniões:

Enquete: Você acha certo reduzir as
horas extras dos guardas?
Glaci Veto – socióloga e professora
“Eu acho que a prefeitura tem que investir
no funcionalismo. A ideia tem que ser
contrária, ou seja, aumentar o efetivo
porque a polícia não dá conta e os guardas, por estarem sempre circulando na
região central, são uma grande oportunidade para fazer um trabalho em conjunto”.

Paulo Rogério da Silva – garçom
“Luciano Ducci está errado em não
cuidar da cidade”.

Rosana Zeghbi – comerciante
“Horrível. Então, se precisarmos de um
policial ou guarda estamos perdidos.
Não se vê mais guardas municipais por
ali no setor histórico”.

Loa 2012

Orçamento para 2012 desconsidera servidores
A prefeitura de Curitiba apresentou,
na audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2012, o montante que
será investido em Curitiba.
A prefeitura contará com um orçamento de R$ 5,03 bilhões, e equivale a
8% mais do que o atual e é o quarto
maior orçamento entre as capitais.
Os investimentos são dados como

prioritários, no entanto, desconsidera a
atuação de quem faz esses serviços funcionarem. Fato que pode ser conferido
nas várias pautas e reivindicações das
categorias do serviço municipal. Entre
elas, a incorporação das remunerações
variáveis, o pedido de reforço no quadro
para melhor atender a população, entre
outras.

Álvaro Almeida – artesão e
comerciante local
“Totalmente errado diminuir a segurança, quanto mais melhor. Antes
tinha guarda fazendo ronda toda
hora aqui na praça Tiradentes”.

acesse www.sismuc.org.br
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Agora vai?

Chega de silêncio!

A “capital modelo” dá
exemplo negativo para sua região metropolitana. Curitiba
paga o menor salário para seus
enfermeiros (excluído o risco
técnico). São R$ 1.608 da capital contra R$ 2.719 da sua
vizinha Pinhais. A diferença
passa dos mil reais. Essa desvalorização provoca a insatisfação da categoria, que vem
preparando mobilizações.
Em assembleia realizada
no último dia 6, os cerca de
250 profissionais presentes
aprovaram uma pauta de reivindicações que inclui principalmente o aumento salarial,
redução da jornada para 30 horas semanais e isonomia nas
gratificações. Uma comissão
de negociação foi formada e
oficializada junto à prefeitura.
Junto com o grupo participarão

diretores do Sismuc, Coren e
Aben.
“Tá na hora da gente fazer
parte do grupo de nível superior
e atingir isonomia”, protestou a
enfermeira Márcia Valentim
Alves.
A assembleia e a aprovação da pauta ocorreu após uma
reunião no Sismuc que contou
com pelo menos 100 enfermeiros, alguns dias antes.
Mobilização
O segmento de enfermagem já se prepara para a
mobilização. Botons e panfletos,
além da mobilização das redes
sociais já estão circulando. A
campanha dos enfermeiros tem
o seguinte mote: “Chega de silêncio! Enfermeiros em luta”.
Atualmente, a prefeitura de
Curitiba tem cerca de 650 enfermeiros.

Greve de 2009

Foto: Sismuc

Enfermeiros vão à luta Compromisso da PMC é liberar
por melhores salários e aposentadorias especiais a
condições de trabalho partir de outubro

Representantes da prefeitura assumem compromisso com servidores.

A diretoria do Sismuc acompanha de perto
a questão da aposentadoria especial na prefeitura de Curitiba. Em reunião realizada no dia 16 de
setembro com representantes da administração,
os diretores cobraram agilidade, mais uma vez,
na concessão das aposentadorias, conforme determinado pelo mandado de injunção.
Até agora, completos dois anos desde que a
justiça deu ganho de causa aos servidores, nenhum trabalhador foi beneficiado. Porém, o problema parece estar finalmente próximo do fim.
Segundo anunciado pelo médico do trabalho da
PMC Paulo Coelho, a partir de novembro deve
começar a ser pagas as primeiras aposentadorias nesta modalidade. Uma equipe de médicos e
técnicos inicia em outubro uma capacitação para
realização de análises técnicas e emissão de pareceres. Cerca de 12 profissionais ficariam encarregados da tarefa, conforme Coelho.
Servidores que estão próximos de se aposentar terão prioridade nas análises. Foi informa-

do ainda, por representantes do Instituto de Previdência do Município de Curitiba (IPMC), que todos
os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP’s)
e Laudos Técnicos das Condições do Ambiente de
Trabalho (LTCAT) já foram analisados. “Só falta a
avaliação pericial para deferir ou não a aposentadoria de acordo com um ponto de vista técnico”,
declarou Coelho. Os servidores aptos a se aposentar antecipadamente também terão uma perspectiva para avaliar qual a melhor opção.
Novos pedidos
Cerca de 100 processos estão sob análise no
IPMC. A expectativa do Sismuc é que os pedidos
aumentem assim que os primeiros benefícios forem pagos. Além disso, um grupo maior de servidores deve ficar apto a ingressar com o pedido. Dentre
eles os guardas municipais sindicalizados, que
aguardam a liminar sobre um novo mandado de
injunção e os servidores sindicalizados após junho
de 2008, que devem participar de uma nova ação
que está sendo elaborada pelo jurídico do Sismuc.

Está chegando

Requerimento está disponível

Liberdade para conta-salário

Está disponível aos servidores o modelo de requerimento
para solicitar o ressarcimento de perdas decorrentes da greve
de 2009. Cada servidor que se sentir prejudicado, de alguma
forma, deve descrever no documento, substituindo a parte em
amarelo. Após preencher todas as informações, o documento
deve ser entregue na secretaria do Sismuc. O modelo está disponível na página do Sismuc na internet, no link “Download”.

Aproxima-se o prazo para que os servidores possam voltar a escolher o banco onde
desejam ter seu dinheiro depositado. Segundo a resolução 3.424, do Banco Central, o
prazo termina em 31 de dezembro de 2011.
A diretoria do Sismuc pretende debater a migração das contas com a prefeitura. Em

acesse www.sismuc.org.br

2007, quando o Santander venceu a licitação para processamento da folha de pagamento da prefeitura, os servidores perderam
a opção de escolher o banco onde desejavam receber o salário. Na ocasião, o Santander pagou R$ 140,5 milhões para ter o
monopólio das contas.
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Escândalo Derosso

“Eles apostam na
falta de interesse
da mídia e na
impunidade”
Este mês o Jornal do Sismuc entrevistou o jornalista Fernando
César de Oliveira. Colaborador no mandato do deputado federal Dr. Rosinha, Fernando também é diretor do Sindicato dos
Jornalistas do Paraná, participa do movimento “Fora Derosso”
e é um dos editores do blog Curitibaquer.com. Ele conhece
como poucos a rotina e os personagens da câmara municipal
de Curitiba. Confira no bate-papo sua avaliação sobre as denúncias contra o presidente da câmara, João Cláudio Derosso
(PSDB), e o papel da mídia, das instituições públicas e dos
movimentos sociais neste caso.
Jornal do Sismuc: Qual sua avalia- presidentes de casas legislativas é um
ção em relação ao caso Derosso? problema.
Fernando Oliveira: Com exceção da primeira matéria da Gazeta, publicada no JS: Tem outro escândalo recente da
dia 15 de julho, quase todos os fatos Laine Manutenção de Áreas Verdes
novos a respeito do caso partiram lá do e Viaplan Engenharia, que faturamandato do Rosinha. Quando trabalhei ram mais de R$ 40 milhões da precom o Adenival (ex-vereador pelo PT), feitura de Curitiba, em 2008. Isso
há uns dez anos, eu já tinha recebido revela que o esquema se dava de
algumas denúncias contra o Derosso, maneiras distintas.
mas, na época, não consegui compro- FO: Em meados de 2009, houve matérivar a veracidade. Uma delas era sobre as publicadas em jornais sobre essa emessa empresa que perpresa Laine, que está
tenceu ao sobrinho
em nome de parentes
O
que
vejo
é
uma
dele, a Parceria Servido Derosso e faz serviincapacidade
ços Patrimoniais. Agoços de poda de árvores
generalizada de
ra, com mais algumas
e coleta de restos vegeinformações, a gente
tais. Segundo as matése aprofundar
conseguiu comprovar a
rias, o Ministério Públiinvestigações
vinculação dessa emco teria sido acionado.
presa, que recebeu R$
Mas o problema que
1,2 milhão da câmara e que tem liga- vejo em Curitiba é que não há um acomção direta com um sobrinho e também panhamento sistemático dos trabalhos
com uma sócia de uma das irmãs do da câmara municipal. Houve uma época
Derosso. Esta denúncia é importante um movimento chamado MEP (Movimenporque comprova que o esquema do to pela Ética na Política), organizado por
Derosso não se restringia à propagan- setores da igreja católica, que colocava
da. A empresa teve contratos com a voluntários para acompanhar o andaCâmara de Curitiba entre 2004 e mento das sessões e periodicamente di2009. Se a gente for analisar, o Derosso vulgava o ranking dos vereadores, tanto
preside a Câmara desde 1997. O cara em termos de comparecimento, como
se manteve no cargo desde o primeiro apresentação de projetos. Mesmo com
mandato de FHC, passando pelos dois alguns problemas de metodologia, era
de Lula e, agora, por Dilma. A ine- uma iniciativa importante diante da auxistência de limites para a reeleição de sência de qualquer outro meio de avalia-

ção. Em nível federal, a mídia costuma
ser mais atuante e há alguns meios de
avaliar a atuação dos parlamentares,
como os levantamentos anuais do Diap
e, de uns anos pra cá, do site “Congresso
em Foco”. Semanas atrás, pesquisando
nos arquivos da Biblioteca Pública do
Paraná, encontramos propagandas pagas com dinheiro da câmara de Curitiba
com críticas pesadas ao MEP, por volta
do ano 2000. Ou seja, uma campanha
paga com dinheiro público contra um
movimento que tentava fazer um controle mínimo acerca do comportamento
dos vereadores.
JS: Você acha que esse é um dos
elementos que faltam para que ele
seja punido ou afastado? Ou seja,
a mobilização social?
FO: A última manifestação me surpreendeu em termos de quantidade de público, mas eu tenho sérias dúvidas em relação à manutenção desse tipo de movimento. Uma pesquisa apontou que mais
de 70% dos curitibanos conhecem o caso
Derosso e, desses, 90% defendem a perda do mandato ou o afastamento dele
pelo menos até o final da investigação.
Mas não há uma cultura de acompanhamento dos fatos políticos pela maior parte da população. Na minha opinião, a
maioria da população de Curitiba até ficou sabendo do caso Derosso, chegou a
se indignar com o caso, mas essa indignação não é transformada em movimento. As entidades até organizam atos, mas
não há um clima de movimento permanente.

acesse www.sismuc.org.br

JS: Que outras formas de se organizar a sociedade poderia utilizar?
FO: Falta, aqui em Curitiba, um observatório para criticar a cobertura que os jornais, tevês e rádios fazem. E entidades
para analisar sistematicamente o
legislativo e o executivo. A mídia não
acompanha direito os movimentos, e a
sociedade não acompanha nem a mídia
e nem os governos. O que vejo é uma
incapacidade generalizada de se
aprofundar investigações como a do caso
Derosso. Um exemplo disso é o caso de
um jornal que, na minha opinião, é o grande indício que pode complicar seriamente o futuro do Derosso. Trata-se do “Câmara em ação”. Por várias vezes sugeri a
repórteres e editores que fizessem uma
enquete com todos os 38 vereadores,
para ver se algum deles já viu esse jornal
impresso. Derosso pagou por mais de 8
milhões de exemplares desse jornal, o
que não é pouco, equivale a cinco vezes
a população de Curitiba, e até hoje, mais
de dois meses depois da denúncia do
Rosinha, a gente não encontrou um exemplar sequer. Sei que o Derosso, no começo das denúncias, começou a disparar telefonemas para donos de jornais pedindo para que aliviassem o lado dele. Minha esperança está no ministério público, mas também fico em dúvida sobre a
capacidade do MP de investigar, dada a
estrutura do órgão, que tem uma estrutura limitada e muita demanda.

Confira mais em:
http://foraderosso.org/
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Greve nos Correios

Curtas

Trabalhadores dos Correios
do Paraná em luta por
respeito e valorização
Foto: Sintcom-PR

Nova diretoria do Sinsep toma posse
A nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José
dos Pinhais (Sinsep) tomou posse no dia 1º de setembro, para a gestão no
triênio 2011-2014. Estiveram presentes representantes da CUT e de outros
sindicatos, entre eles o diretor do Sismuc e da Fessmuc Diogo Monteiro. Para
Nelson Castanho, presidente reeleito do Sinsep, a campanha apesar de
tumultuada foi boa para a avaliação da gestão passada, e isso garantirá
melhorias na gestão que se inicia. Um dos destaques positivos é o fato de que
a nova diretoria também conta com guardas municipais, além de representantes dos demais segmentos.
Com informações da imprensa do Sinsep

***

Greve dos bancários é uma
das maiores da história

Categoria se reúne na Boca Maldita em defesa do serviço público.

Os trabalhadores dos Correios no
Paraná votaram pela continuidade da
greve em assembleias realizadas em
todo o estado, no último dia 5. Os funcionários da empresa rejeitaram acordo
feito entre a empresa e a Federação
Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares
(Fentect).
Em todo o país, outros 14 sindicatos, além do paranaense, já rejeitaram
a proposta. Segundo a Fentect, os trabalhadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa
Catarina, Paraíba, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Campinas, Amazonas, Ceará, Santos e Rio Grande do
Sul são favoráveis a continuidade da
paralisação. Caso 18 sindicatos rejeitem
a proposta, a greve nacional é mantida.
Acordo
A proposta dos Correios foi de reajuste salarial de 6,87% a partir de 1º de

agosto e aumento de R$ 80 para todos
dos funcionários a partir de 1º de outubro. Pelo acordo, haveria desconto de seis
dias em greve dos 21 paralisados até
terça-feira.
O Sindicato dos Trabalhadores nos
Correios do Paraná (Sintcom-PR) orientou os trabalhadores a não aceitarem a
proposta da empresa. A entidade não
concordou com o reajuste de 6,87% e
também não aceita que haja desconto
de nenhum dos dias de greve - mesmo
que os dias parados fossem descontados de forma parcelada.
Segundo Anderson Baesso, diretor
de mobilização do sindicato, os trabalhadores até aceitariam o desconto dos dias
parados caso recebessem um reajuste
salarial maior. “A empresa não tem o mínimo de respeito com o trabalhador e
com a sociedade. Um salário base de R$
807 não é suficiente para sustentar uma
família”, argumenta.

A greve nacional dos bancários de 2011 já é a mais forte dos últimos 20
anos. A categoria fechou 8.556 agências de bancos públicos e privados em
todos os 26 estados e no Distrito Federal no último dia 5, no 9º dia de
paralisação, superando o pico da greve de 2010, quando os trabalhadores
pararam 8.278 unidades em todo país. O balanço foi feito pela Contraf-CUT, a
partir dos dados enviados pelos sindicatos.
No Paraná, os bancários não perderam o ânimo. São 673 agências fechadas
pelos dez sindicatos filiados à FETEC-CUT-PR. São 15,2 mil bancários
paranaenses de braços cruzados, o que significa 63% da categoria. Em
Curitiba e região, são 288 agências fechadas, no movimento organizado pelo
Sindicato dos Bancários de Curitiba.
As últimas propostas dos bancos foram de 0,3% e 0,56% de aumento real. Os
bancários reivindicam reajuste de 12,8% (aumento real de 5% mais inflação
do período), valorização do piso, maior Participação nos Lucros e Resul¬tados
(PLR), mais contratações e melhores condições de trabalho.
Com informações da imprensa do Sindicato dos Bancários de Ctba

***

#ForaDerosso - manifestantes ocupam
câmara e pedem cassação
Mais de 500 manifestantes, entre estudantes, sindicalistas, integrantes dos
movimentos sociais ocuparam na manhã do dia 28 de setembro o estacionamento da câmara municipal de Curitiba. A ideia era acompanhar a reunião de
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga crimes de improbidade
na contratação de serviços de publicidade, e pedir a cassação do presidente
da Casa, João Cláudio Derosso (PSDB).

13ª Plenária da CUT

CUT quer fim do imposto sindical
A 13.ª Plenária Nacional da CUT,
realizada em Guarulhos (SP), entre os
dias 4 e 7 de outubro, foi marcada pelo
lançamento de uma campanha que dialoga diretamente com o tema do evento: liberdade e autonomia, por uma
nova estrutura sindical. A proposta é debater a substituição do imposto sindi-

cal por uma contribuição negocial definida pelos trabalhadores.
Pelo Sismuc foram enviados os representantes Marcela Alves Bomfim,
Patrick Baptista e Irene Rodrigues. Eles
também participaram dos debates organizados pela Confetam, sobre o ramo dos
servidores municipais do Brasil.

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo educação

Coletivo aposentados

Os trabalhadores da educação estarão participando
das conferências regionais, considerado como um
momento tão importante quanto a conferência municipal que se realizará no dia 2 e 3 de dezembro. Pautas
históricas do movimento da educação deverão ser
apresentadas nestes momentos de discussões nas
regionais. O resultado será encaminhado como tema de
discussão para a etapa municipal.
O Sismuc realiza nos dias 11 a 13 de novembro
uma pré-conferência para debater as questões a serem
levadas às conferências.
“Se nós não pautarmos os problemas existentes
hoje e apontarmos o caminho da solução destes problemas, a conferência vai se tornar um espaço de mera
formalidade para apontar que a educação vai muito
bem obrigado”, afirma Juliano Soares, diretor do Sismuc.
Dentre as questões a serem tratadas estão a
redução da jornada de trabalho, equiparação salarial
com profissionais do magistério, dimensionamento
adequado, eleição de diretores de cmei, recreio dirigido
nas escolas e hora-permanência.

Coletivo agentes administrativos

Em busca de valorização
Os agentes administrativos da prefeitura se reuniram no
último dia 5, na sede do Sismuc, para discutir a política
de desvalorização aplicada pela gestão atual. Eles
abordaram a importância de se estabelecer um piso
salarial que contemple as necessidades dos servidores e
que seja de acordo com a especificidade do trabalho
administrativo. Hoje o segmento recebe R$ 763,53 de
piso salarial.
A questão do descritivo de função, por ser muito genérico, também foi debatida e todos concordaram que da
forma como está hoje, torna os agentes administrativos
o “faz tudo” na prefeitura. Muitos atuam em todos os
setores sem entender para qual tipo de trabalho prestou
concurso.
“Os agentes administrativos vêm sendo desvalorizados
ano após ano. O prefeito não dá a real importância para
este setor da prefeitura que é o núcleo da engrenagem
que faz com que o serviço público municipal aconteça”,
afirma o diretor do Sismuc Juliano Soares.
A redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, a falta de incentivo à capacitação continuada e as
dificuldades impostas pelas chefias também foram
abordados.
Todas estas questões continuarão a ser discutidas no
próximo encontro da categoria que será no dia 20 de
outubro.
Pontos em debate:
- Piso salarial de R$ 1,3 mil
- Redução da jornada de trabalho 30 horas semanais
- Discutir descritivo de função
- Formação continuada
- Mudança no plano de carreiras

O coletivo dos
aposentados realizou
encontro com a
médica Juliana
Alcântara Ribeiro,
especialista em
geriatria, na sede do
sindicato. O objetivo
da conversa foi
esclarecer dúvidas
sobre cuidados com a
saúde na terceira
idade. Pelo menos 30
aposentados participaram da reunião. No
mesmo dia, 26 de setembro, os aposentados cantaram parabéns para os aniversariantes do mês.
A médica Juliana Alcântara Ribeiro explicou aos aposentados maneiras de prevenção da terceira idade e possíveis tratamentos. Ela integra a Fundação de Apoio e
Valorização do Idoso (FAVI). A principal dúvida dos aposentados foi em relação à
artrose, comenta Salvelina Borges. “O pessoal disse que alguns tratamentos com
remédio ao invés de melhorar, pioram”, observou Salvelina. A recomendação da
médica foi a realização de exames com frequência de quatro a seis meses. No entanto,
observaram os aposentados, o ICS não possui servidor geriatra e Curitiba tem poucos
especialistas na área.
Marcha dos “cabeças-branca”
Centenas de idosos participaram da "3ª Caminhada dos Idosos de Curitiba e
Região Metropolitana", realizada no último dia 30, no Parque Barigüi, em Curitiba. As
atividades fizeram parte da comemoração do Dia Internacional do Idoso.
O Sismuc mobilizou os idosos e marcou presença no evento. Além dos dirigentes
Salvelina Borges, Natel Cardoso dos Santos e Paulo Canova, diversos aposentados
aproveitaram a manhã de sol e mostraram disponibilidade para percorrer o percurso da
caminhada também chamada de "Marcha dos Cabeça Branca" (foto abaixo).
Abaixo-assinado
O Sismuc aproveitou a oportunidade para coletar assinaturas para um abaixoassinado que foi entregue pessoalmente ao prefeito, no dia 1º de outubro, em evento
no Museu Oscar Niemeyer. O documento angariou 374 assinaturas e reivindica vale
transporte para os aposentados – atualmente a idade beneficiada é de 65 anos, a
reivindicação é
Foto: André Rodrigues
que baixe para
60. A pauta
ganhou força
após ser
entregue na
Conferência do
Idoso (realizada
nos dias 19 e
20 de setembro) pelo
Sismuc e será
levada na
conferência
nacional.

acesse www.sismuc.org.br

Foto: Sismuc

Palestra aborda cuidados
na melhor idade
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Sinopse: Com
planejamento e
organizadas, elas conquistam
Que tal ver ou rever o
desenho “A fuga das
galinhas” com outro olhar?
Sugerimos ver a animação
como se o título fosse “A
conquista das galinhas”.
Você pode prestar atenção
na ideia de que a galinha é
um animal medroso e
desorganizado, como todos
aqueles que são oprimidos.
No entanto, neste filme, a fuga delas representa a busca pela liberdade. E
isso não ocorre por acaso. A independência das galinhas é resultado de muita
mobilização e planejamento com um ingrediente a mais: a ideia deles que
“não conseguimos nos organizar”.
Sugestão de comparação: “Revolução dos bichos” e “O inimigo do Povo”.
Ficha técnica:
Título original: Chicken Run
País: Estados Unidos
Ano: 2000
Direção: Peter Lord
Tempo de duração: 84 minutos
Estúdio: DreamWorks SKG / Allied Filmmakers / Aardman Animations

10/10 - Coletivo da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
10/10 - Coletivo dos Fiscais
Horário: 19h30
Local: Sismuc
13/10 - Coletivo guardas
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
17/10 - Coletivo dos Fiscais
Horário: 17 hs
Local: Sismuc
18/10 - Reunião na regional Cajuru
Horário: a partir das 18 hs
Local: EM Linneu Ferreira do Amaral
18/10 - Reunião na reg. Boqueirão
Horário: a partir das 18 hs
Local: EM Paranavaí
19/10 - Reunião aux. enfermagem
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
20/10 - Coletivo ag. administrativos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

24/10 - Coletivo aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc
24/10 - Coletivo FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
25/10 - Reunião de representantes
Horário: 9 e 14 hs
Local: Sismuc
26/10 - Assembleia geral sobre
pisos salariais
Horário: 19h30
Local: Sismuc
27/10 - Coletivo dos guardas
municipais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
28/10 - Baile do Servidor
Horário: 22 hs
Local: Sociedade Universal

20/10 - Reunião na regional Bairro
Novo
Horário: a partir das 18 hs
Local: EM Paulo Freire

04/11 - Coletivo da educação
Horário: 19hs
Local: Sismuc

20/10 - Reunião na regional
Pinheirinho
Horário: a partir das 18 hs
Local: EM Leonel Brizola

11 a 13/11 - Pré-conferência de
educação infantil
Horário: a definir
Local: a definir

Resenha:
Um país para poucos
O sociólogo Adalberto Cardoso desenvolve um estudo no qual pretende
desvendar os motivos pelos quais o povo brasileiro é tão imóvel às
diferenças sociais. O resultado da pesquisa é o livro recém lançado “A
construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a
persistência secular das desigualdades”. Neste trabalho, Cardoso faz uma
análise histórica que parte dos tempos do império chegando até os dias
atuais. Sua trajetória aponta
elementos culturais, econômicos e
políticos que fizeram com que os
trabalhadores deixassem de
assumir um papel protagonista ao
longo da história do país. Vale a
pena a leitura para compreender os
motivos da sua tese.
Ficha bibliográfica:
CARDOSO, Adalberto. A construção da sociedade do trabalho
no Brasil: uma investigação sobre
a persistência secular das desigualdades. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

acesse www.sismuc.org.br

