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Servidores aprovam pauta de reivindicações unificada pelo
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Editorial

Ampliar nas lutas e
avançar nas conquistas
Os trabalhadores do serviço público municipal de Curitiba vem
mostrando sua força e deixando claro para o prefeito o poder da nossa
organização. Colocamos o bloco na rua e divulgamos todas as nossas
pautas para a sociedade curitibana. Salários, condição de trabalho, fim
do assédio moral, redução da carga horária, em resumo, respeito e
valorização. As conquistas vêm acontecendo.
O dia 20 de junho pode ser considerado como um marco deste
momento. Nesta paralisação com a participação de várias categorias,
os trabalhadores desvendam a política de Luciano Ducci que é de
beneficiar poucos. Dentistas entram em greve, enfermeiros começam

Sismuc lança informativo
para campanha contra
assédio moral
Para reforçar a campanha contra o assédio moral,
lançada em setembro, o Sismuc preparou um informativo para ser distribuído aos trabalhadores. Trata-se de
uma edição do Curitiba de Verdade, que alerta sobre
as formas de assédio moral, frases utilizadas por
agressores e um histórico da luta pela aprovação de
uma lei que coíba o problema na prefeitura de Curitiba.
Exemplares podem ser retirados na secretaria do
Sismuc ou a versão digital pode ser baixado na página
do sindicato.

a se organizar, educadores fecham cmei’s por falta de funcionários,
auxiliares de enfermagem, thd’s e acd’s reafirmam, suas pautas, agentes administrativos mobilizam toda a estrutura da prefeitura, abasteci-

Qualificação para a luta

mento barra a terceirização, polivalentes rediscutem suas carreiras. A
saúde, educação e várias outras secretarias gritam suas pautas. Trabalhadores da saúde que são excluídos se mantém na luta com apoio
das outras categorias e aplaudindo a vitória dos que já conquistaram.
A assembleia do dia 19 de outubro, com excelente representatividade, aprovou os novos pisos dos servidores para o nível básico,
médio, técnico e superior e unificou a categoria. O Sismuc avança muito
mais do que na aprovação da pauta. Conquistamos mesa permanente
e semanal de discussão destes pisos e as 30 horas da saúde.
A entidade dos servidores da prefeitura vem crescendo e avançando não só nas lutas, mas também no seu tamanho. Chegamos a mais
de 10 mil sindicalizados e, com a campanha de sindicalização, vamos
chegar aos doze mil ou mais. Este avanço possibilita colocar nossas
bandeiras de luta na rua através de outdoors em toda a cidade. Não é
por acaso que nosso jornal traz, nesta edição, quatro páginas a mais
do que o habitual. Isto é o resultado da luta e organização dos trabalhadores do serviço público municipal de Curitiba, ou seja, o Sismuc é
uma entidade de luta e com credibilidade para avançar, conquistar,
mobilizar e organizar. Esse é nosso papel; melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e mudar os rumos desta sociedade. Esse é
nosso ideal.
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Curso de formação no Sismuc continua
O Sismuc está dando continuidade ao
curso de formação que chega ao sétimo
módulo. Nesta etapa, os participantes discutem o processo da "Revolução Industrial" e

suas implicações. O objetivo do curso de formação é preparar e fundamentar o trabalhador para que ele possa entender a realidade e
condições em que está inserido. E, dessa forma, promover um debate
Foto: Sismuc
qualificado para atuar como
um agente mobilizador.
Na última semana o grupo assistiu ao filme “A revolução dos Bichos”, uma adaptação do livro do escritor inglês George Orwell. Eles também realizaram um debate
sobre a revolução russa, com
base em textos do também
inglês Eric Hobsbawn.
Constituído de 12 módulos, o curso segue com proEduardo Recker, diretor do Sismuc, dirige debates.
gramação até o fim do ano.
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Em defesa do ramo

Confetam
(CUT)
desbanca
golpe da CSPB
Mandado de segurança expedido pelo desembargador Brasilino
Santos Ramos, da 10ª região do Tribunal Regional do Trabalho de
Brasília, suspendeu a assembleia
ilegal dos dirigentes da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB). Eles pretendiam realizar
o ato no dia 14 de outubro para consolidar um golpe no qual tentaram
tomar a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal
(Confetam).
A presidenta da Confetam, Graça Costa, declara que “estava confiante que o processo teria esse desfecho, pois as atitudes do grupo da
CSPB são ilegais, imorais e anti-sindicais. O que eles queriam era usurpar de forma descabida uma entidade na qual eles não são filiados”.
Entenda melhor
A Confetam é uma entidade ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), isso significa que só
pode filiar sindicatos e federações
da CUT. Em uma tentativa de golpe,
a diretoria da CSPB, uma confederação marcada pelo peleguismo, moveu uma ação judicial com o intuito
de permitir que suas federações,
mesmo não sendo filiadas à Confetam, participassem da assembleia
da entidade com direito a voto. A intenção era tomar a Confetam e acabar com a concorrência cutista que
vem ganhando espaço ano a ano.
Hoje a Confetam tem em seus
quadros mais de 700 sindicatos e
17 federações filiados, representando cerca de 1,2 milhão de trabalhadores em todo o Brasil. Já a CSPB
conta com 39 entidades filiadas,
sendo apenas federações, seguindo
o padrão vertical de organização sindical. Diferente da CUT que defende
a estrutura horizontal, em que os sindicatos tem o mesmo poder de decisão que as federações e confederações.

Cada vez mais forte

Sismuc chega aos
10 mil sindicalizados
Marca é atingida justamente quando o
o sindicato inicia sua primeira
campanha de sindicalização. Meta é
chegar aos 12 mil até julho de 2012
Na assembleia do dia 19 de outubro mais de 50 fichas de
sindicalização foram preenchidas. Com isso, o Sismuc atingiu
a marca de 10 mil sindicalizados. O número equivale a 50%
da categoria e vem crescendo ano a ano. Em 2010, o sindicato fechou o ano com 8.948 sindicalizados. Esta é a primeira
vez que o Sismuc garante mais de mil sindicalizados em menos de um ano. A diretoria do Sismuc havia feito um painel
com a contagem regressiva para a marca dos 10 mil. Atualmente, dos 33.065 servidores na ativa, 20 mil estão na base
de representação do Sismuc.
Para a presidente do Sismuc, Marcela Alves Bomfim, o
crescimento de sindicalizados reflete a confiança na atual diretoria. “Esta marca é importante porque o financiamento da
luta depende da sindicalização. Isto quer dizer que quanto
mais sindicalizados o sindicato tiver, maior a capacidade de
conquistas. Os servidores já devem estar percebendo isto nas
próprias ações do sindicato, que estão ganhando grandes proporções”. Ainda segundo ela, o objetivo da atual gestão é chegar aos 12 mil sindicalizados até julho de 2012.
Campanha está na rua
A campanha de sindicalização que visa aumentar ainda
mais a representatividade sindical dos servidores municipais
de Curitiba. A campanha traz o lema “Sindicalize-se! Uma vida
melhor para você e sua família” e é composta de materiais
publicitários e visitas de diretores nos locais de trabalho, que
já estão acontecendo. 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.

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.
O desconto é realizado diretamente em folha de pagamento. Não
é preciso pagar boleto bancário ou fazer depósitos. Caso o servidor
queira se dessindicalizar, basta ir até o Sismuc e fazer o pedido.

acesse www.sismuc.org.br

Valor mensal
da contribuição

1%
do vencimento
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Paralisação surte efeito

Em busca de valorização

Diretora é afastada
após pressão de
educadores e da
comunidade
Substituição sai após abaixo-assinado e denúncias
de trabalhadores que estavam sendo assediados
A diretora do CMEI Santa Izabel,
regional Bairro Novo, foi substituída no
último dia 7. A saída dela ocorreu após
mobilização dos educadores e da comunidade local que pediram sua saída através de abaixo-assinado. Segundo eles, a diretora assediava os profissionais, que denunciaram a prática diversas vezes ao núcleo de educação
da prefeitura.
Há pelo menos um mês o sindicato vem debatendo com a direção do
núcleo alterações da diretoria do cmei
Santa Izabel. A solicitação de substituição ocorreu após o Sismuc receber
denúncia de que a diretora assediava
os funcionários, conta Cathia Regina
Pinto de Almeida, secretária de organização de base. “Inclusive, ela chegou
a gravar no celular dela as orientações
que o sindicato repassava para os educadores, como forma de tentar nos intimidar”, recorda Cathia.
Mas não conseguiu. Tanto que o
sindicato e os educadores recolheram
assinaturas dos pais do centro que
apoiavam a substituição na direção do
cmei. “O afastamento da direção do
cmei mostrou a força da equipe e a

sua influência junto à comunidade. Por
diversas vezes eles procuraram o núcleo, mas os problemas só foram resolvidos depois que extrapolaram os
muros da unidade e chegaram aos
pais e ao sindicato”, ressaltou Juliano
Soares, educador e diretor do Sismuc.
A saída da diretora é apenas mais
um ponto nos problemas que passa a
educação infantil em Curitiba. O sindicato tem combatido o assédio moral
em todos os locais de trabalho e, nas
unidades de ensino, aponta a falta de
profissionais e cumprimento de horas
permanência.
Para Juliano Soares, o caso no
cmei Bracatinga incentivou os outros
cmei’s a apontarem o desgaste ao qual
os educadores têm sido submetidos.
No dia 23 de setembro os trabalhadores realizaram uma paralisação de 50
minutos para exigir que os profissionais afastados por LTS ou outros motivos fossem repostos na unidade, uma
vez que a falta de profissionais trazia
superlotação às salas de aula. “Ações
como essas devem se multiplicar em
todos os locais onde esses problemas
são constatados”, explica Juliano.

Assembleia de THD´s
e ACD´s mostra
organização da categoria
Um plano de carreira e jornada de
trabalho está entre as principais discussões dos profissionais THD´s e ACD´s.
Mas, a categoria também delibera outras questões, como a mudança na nomenclatura dos cargos em Curitiba. Isso
e outros temas foram abordados na
assembleia realizada no último dia 31.
“Foi uma assembleia concorrida
e bem fundamentada”, destaca o dirigente do Sismuc, Eduardo Recker Neto.
“Teve participação de todas as regionais.”
Após fazer um resgate histórico
das lutas e vitórias, como as campanhas de valorização na década de
1980, a luta pela jornada de 30 horas,
entre outros, a categoria passou às
deliberações e encaminhamentos. A
primeira pauta foi justamente acerca
da alteração da nomenclatura da função. Ou seja, de técnico em higiene
dental (THD) para técnico em saúde
bucal (TSB) e ACD para ASB – conforme legislação Lei 11.698. O projeto de
lei das 30 horas que será enviado á
câmara garante a mudança da nomen-

clatura.
Outra questão relevante e afirmada em assembleia é o enquadramento
desses profissionais auxiliares (ASB) no
quadro de nível e tabela de nível médio
(2ª grau completo), equiparando com
os auxiliares de enfermagem.
Vontade política
A secretária de assuntos jurídicos
do Sismuc, Irene Rodrigues, destaca que
a conquista e regulamentação da profissão é recente (data de 24/12/2008)
e, com isso, muitos órgãos ainda não se
adequaram – como é o caso da administração municipal. “A adequação é
uma questão de vontade política e valorização desses trabalhadores”,
enfatiza.
Algumas instituições já optaram
por enquadrar os profissionais ASB no
quadro de nível médio. É o caso da Universidade de São Paulo (USP), Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao
Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape). Entre elas, uma
administração municipal, como é o caso
da prefeitura de Americana (SP).

Organizar para avançar

Agentes administrativos
elegem comissão de
negociação com a PMC
Agentes administrativos da prefeitura de Curitiba estão organizados para
exigir aumento salarial. Eles elegeram
a comissão de negociação na reunião
do último dia 3 e reafirmaram a pauta
de reivindicações aprovada em reuniões anteriores. Além da defesa de um
piso salarial de R$ 2,5 mil, eles também defendem a redução da jornada
de trabalhos semanal para 30 horas,
revisão do descritivo de função, novo
plano de cargos, carreiras e vencimentos, formação continuada e mobiliário
adequado e ergonomicamente correto.
A partir de agora, eles iniciam um

acesse www.sismuc.org.br

processo de mobilização por meio de
panfletagem onde atuam os agentes
administrativos. O objetivo é tornar público a falta de valorização profissional
e as péssimas condições de trabalho do
segmento.
Comissão eleita:
Selma M. P. Oliveira - Saúde
Wellita Elene Fontes Barreto - Saúde
Doranice J. P. Santana - Abasteciento
Celso L. Ribeiro - FAS
Lia Fátima de A. Jungles - Abastec.
Everson Roberto Schiersel - FAS
Valdomira de Castro - Saúde
Salvelina Borges - Abastecimento
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Luta unificada

Aprovada luta por aumento salarial
em todos os níveis da prefeitura
Categoria deve manter mobilização para arrancar mudanças do prefeito Luciano Ducci
Foto: Sismuc

Os servidores da prefeitura de
Curitiba realizaram, na noite do dia 19
de outubro, uma das maiores assembleias da história da categoria. Cerca de 700
trabalhadores de diferentes secretarias
estiveram presentes no auditório do Teatro Bom Jesus para aprovar a luta por
aumento do piso salarial de todos os níveis. O objetivo é garantir que nenhum
servidor ganhe menos de R$ 1,5 mil de
vencimento. Para os servidores do nível
médio, a meta é estabelecer o mínimo
de R$ 2,5 mil, para o nível técnico R$ 3
mil e nível superior R$ 4,5 mil. Os aumentos, no entanto, deveriam ser dados
em porcentagens para que os servidores com mais tempo de serviço tenham
garantidos os benefícios.
Boa parte da exigência se deve ao
fato de que a maior parte dos segmentos de servidores da prefeitura de
Curitiba está com salários abaixo do que
se paga em cidades da região metropolitana e em outras capitais. Além disso,
os vencimentos atuais acumulam uma
perda histórica de mais de 14%. Outra
questão é o fato de que metade dos valores pagos atualmente, correspondentes a remunerações variáveis, não são
levadas para a aposentadoria.
“Nos últimos anos nós tentamos negociar uma nova política salarial, mas a
resposta sempre foi negativa. Por outro
lado, categorias que se mobilizaram e

fizeram greve, como dentistas,
guardas e fiscais conseguiram
melhorias”, diz a presidente do
Sismuc Marcela Alves Bomfim.
“Infelizmente, Luciano Ducci prefere pagar pra ver se os servidores estão dispostos ou não a
aceitar migalhas. Esse é o resultado de uma política discriminatória”, aponta ela, referindose ao “pacotinho” do prefeito,
aprovado em junho deste ano,
que trouxe vantagens para pequenos grupos de servidores.
Mobilizações e campanhas
Para avançar nesta reivindicação, os servidores prometem iniciar um processo de
mobilização para pressionar o
prefeito Luciano Ducci. Uma das
preocupações refere-se ao perí- Servidores lotaram o Teatro Bom Jesus para participar da assembleia.
odo eleitoral, pois mudanças
nos salários devem ser aplicadas no máximo até 6 meses antes do
pleito. O objetivo é que as mudanças sejam aprovadas antes disso.
O aumento visa a recuperação fiscal permite um aumento de 50% na
Negociação
salarial dos servidores de Curitiba em folha, chegando no limite prudencial”,
Preocupado com a agitação de sercomparação com as demais capitais explica ele.
vidores, o prefeito começou a receber
da região sul, que contam com médias Posição da prefeitura
representantes do Sismuc. O sindicato
A secretária de rh Maria do Carmo
salariais maiores (ver quadro ao lado).
apresentou a pauta em mesa de negoNa capital paranaense, por exemplo, reconhece que os salários precisam ser
ciação permanente e deve iniciar uma
a remuneração média para nível técni- revistos, mas aponta que qualquer mucampanha de sensibilização junto à poco e médio, que abrange quase 4 mil dança precisa ser calculada, prevendo
pulação.
servidores, está em R$ 1.770,25. Em uma nova tabela salarial. Uma comisPorto Alegre, o grupo de servidores equi- são de técnicos da prefeitura, composvalente ganha em média R$ 4.023,77, to por membros da secretaria de finanem Florianópolis, R$ 3.680,99. Além ças, de recursos humanos, IPMC, IMAP,
disso, o sindicato também apresentou deve fazer este trabalho. Cargos técnium modelo de tabela salarial única, cos, por exemplo, devem ser enquadraaplicada na prefeitura de Campinas, e dos em faixas diferentes do nível méque pode orientar os debates para a dio.
construção de uma proposta para De onde viria o dinheiro
Uma das opções possíveis para o
Curitiba.
O técnico do Dieese Cid Cordeiro, aumento dos salários é a incorporação
apresentou um estudo no qual os im- das remunerações variáveis, que podepactos do aumento na folha de paga- ria resultar no aumento dos valores pamento não implicariam na desobedi- gos na aposentadoria e em outras conência à lei de responsabilidade fiscal. quistas dos trabalhadores. O cálculo
“Seguindo o que a prefeitura apresen- também considerar horas extras e outou para a LOA 2012, o comprometi- tros adicionais como regime integral de
mento atual fica em 34%. A margem trabalho.

Curitiba: paga pior piso na região sul

Média salarial de agentes administrativos

Fonte: Dieese

acesse www.sismuc.org.br
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Novo regulamento

Sindicatos realizam reuniões regionais sobre ICS
Trabalhadores de diferentes segmentos e regionais participaram de reuniões
para debater o futuro do Instituto Curitiba de Saúde (ICS)
no de saúde, nos moldes da ANS. O resultado é que seguindo as leis de mercado, a tendência é os valores aumentarem até chegar ao patamar do que se
paga nos planos privados atualmente,
sem a garantia da melhoria da qualidade no serviço prestado.
Sismuc responde
A diretoria do Sismuc divulgou uma
nota a respeito de informações
divulgadas no informativo "Jornal do Servidor", na edição sobre o Instituto Curitiba
de Saúde, no final de outubro. O impresso cita que o sindicato não compareceu
à reunião do conselho administrativo no
qual foi aprovado o novo regulamento,
no dia 25 de agosto. Na ocasião, o
Sismuc esclareceu que não estava de
acordo com a forma como a diretoria do
ICS estava encaminhando a mudança.
Entre os principais problemas estava o
fato de que o documento não havia sido
debatido nem com o sindicato e nem com
os servidores. Também não houve prazo
suficiente para que pudesse ser feita uma
análise técnica do documento. Além disso, o sindicato solicitou mais tempo para
que o documento pudesse ser analisado
e debatido com os servidores, o que foi
negado pelo conselho do instituto. Por
estes motivos, o sindicato não quis legitimar um processo que já estava errado
desde o começo. A íntegra da nota pode
ser lida na página do Sismuc (ww
w.sismuc.org.br).

Em debate

Guardas aprovam
proposta para
jornada e escala
de trabalho
Minuta do projeto de lei que será enviado à
câmara é avaliada pelo segmento

Foto: Sismmac

O espaço organizado pelo Sismuc
e Sismmac tem como objetivo definir estratégias de mobilização dos servidores
para se contrapor a tentativa de retirada de direitos feita pela prefeitura. Até o
momento, cinco reuniões regionalizadas foram realizadas, no Cajuru,
Boqueirão, Bairro Novo, Pinheirinho e
Boa Vista, nos dias 18 e 20 de outubro
e 8 de novembro, respectivamente.
Mesmo após o prefeito ter assumido o compromisso de suspender os pontos do novo regulamento prejudiciais
aos servidores (conforme ata de negociação com os sindicatos), o Conselho de
Administração do ICS decidiu manter a
proposta na íntegra. Isso significa que,
em breve, os servidores podem passar
a sentir no bolso o conjunto de modificações que devem encarecer o serviço
sem nenhuma garantia de melhoria no
atendimento. Todas as mudanças previstas tendem a apenas trazer prejuízo
para o servidor, que vai pagar mais por
um serviço que pode permanecer com
a mesma qualidade ou ficar ainda mais
precarizado.
Aumento
A prefeitura não descarta em nenhum momento a possibilidade dos valores pagos atualmente pelos servidores subirem. Esse é um alerta que o sindicato vem fazendo, pois a mudança de
regulamento proposto pelo prefeito
Luciano Ducci transforma o ICS em pla-

Próxima reunião:
10/11 - CIC
Horário: 19 horas
Local: STA e Matriz

Em assembleia realizada no último dia 26, no Sismuc, os guardas municipais avaliaram e aprovaram a minuta que regulamenta a jornada e as
escalas de trabalho. O documento é
uma proposta de decreto encaminhada pela prefeitura. Boa parte daquilo
que vinha sendo reivindicado pelos
guardas está descrito no documento.
Entre elas o estabelecimento da jornada linear de 8 horas e da escala de 12
horas de trabalho por 36 de descanso.
Algumas questões, no entanto, deverão ser apresentadas pela comissão na
mesa de negociação propondo alterações, conforme aprovado pelos trabalhadores.
A minuta informa que o descanso
semanal remunerado (DSR) na jornada linear será pago com adicional de
50% em dias normais e de 100% nos
finais de semana e feriados. Já na escala de 12/36 ficou assegurado que
quando ocorrer fora de escala, em fins
de semana ou feriados, será pago a
DSR. De qualquer maneira, o tempo de
descanso deve ser o mesmo de horas
trabalhadas.
As horas extras, ponto mais polêmico, não poderão passar de 60 horas
mensais. Muitos têm receio de que
haja redução de horas extras, o que
traria impactos para o orçamento familiar. Eles defendem uma garantia de
que haverá critério para as convocações. Por isso, será proposta pela co-
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missão a inclusão de uma portaria regulamentando essa situação.
No documento consta também o
horário de refeição, previsto em uma
hora, contabilizadas dentro da jornada
diária, sem prejuízo para os guardas.
Mais
Outras questões que estão em
debate com a prefeitura, como o aumento do piso salarial para todos os
servidores de nível médio, no qual se
enquadram os guardas municipais,
para R$ 2,5 mil, o pagamento de PPQ,
descritivo de função e estatuto também
foram abordados. O objetivo é levar a
posição dos trabalhadores para as
mesas de negociação. A próxima ocorre dia 22 de novembro.
Fórum paranaense
O Sismuc e a Fessmuc participam
também do Fórum Paranaense de Segurança Nacional que ocorre entre os
dias 9 e 11 de novembro, em Foz do
Iguaçu. O evento traz como tema principal “o papel do município na segurança pública” e contará com a presença
de especialistas das várias polícias em
todo o Brasil.
Coletivos
Visando garantir a participação
dos guardas que trabalham em escalas diferentes, a partir de agora o Sismuc
passará a promover duas reuniões de
coletivo no mesmo dia, em horários diferentes. A próxima ocorre no dia 9 de
novembro, às 14 e outro às 19 horas.
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Pra debaixo do tapete

Dinheiro do servidor

A quem interessa o
arquivamento das
denúncias contra
Derosso?
Relator da denúncia contra Derosso no
caso do jornal “Câmara
em Ação”, o vereador
Dirceu Moreira (PSL)
(foto ao lado), apresentou parecer ao Conselho
de Ética solicitando o arquivamento da representação apresentada
pela vereadora Professora Josete (PT). Moreira
alegou que não foi possível reunir provas suficientes sobre possíveis irregularidades.
Na opinião de Professora Josete
(PT), o posicionamento dele não faz sentido: “O Conselho de Ética precisa buscar comprovações sobre as reais tiragens da publicação, ir às gráficas, consultar as notas fiscais, conferir as prestações de contas, analisar o fato de uma
servidora da casa assinar a maioria das
edições como jornalista responsável,
mesmo com a empresa Visão Publicidade tendo recebido cerca de R$ 16 milhões para essa tarefa, enfim, tudo o que,
aparentemente, ainda não foi feito. Há
inúmeros aspectos que precisam ser esclarecidos e a resposta deste Conselho
não pode ser a omissão”, disse a vereadora.
Noêmia Rocha (PMDB), única titular da Bancada de Oposição no Conselho de Ética, pediu vistas do parecer. O
“Câmara em Ação” teria, entre os anos
de 2004 e 2010, custo de impressão
superior a R$ 14 milhões. Ocorre que,
ainda, há fortes indícios de que o jornal
sequer era impresso.
Indefinição de quase dois meses
Durante a reunião, Professora
Josete também questionou a lentidão
da Comissão de Inquérito formada pelos vereadores Dirceu Moreira (PSL),
Pastor Valdemir Soares (PRB) e Noêmia
Rocha (PMDB) em acatar ou não o parecer do vereador Jorge Yamawaki (PSDB),
que pediu suspensão de até 90 dias
para Derosso. Noêmia tem defendido a
punição máxima possível (90 dias), en-

quanto os outros dois tentam abrandar a pena. A
falta de consenso e as
omissões do Regimento
do Conselho fizeram com
que, após um mês e meio
da apresentação do voto
de Yamawaki, nenhuma
medida fosse tomada sobre a primeira denúncia
formulada contra o presidente da Câmara – que
diz respeito a contratos de
publicidade que teriam beneficiado a empresa da própria esposa. O presidente do
Conselho de Ética, Francisco Garcez
(PSDB), deixou clara a posição de que,
ao contrário do que defendiam Moreira
e Soares, Noêmia poderá apresentar o
voto em separado.
Assim, ou Moreira e Sores entram
em um acordo e apresentam um único
voto ou existirá três votos da Comissão
de Inquérito e a decisão final volta ao
Conselho.
O próprio Yamawaki sugeriu que saíssem definições sobre a possibilidade
de três votos diferentes e sobre a fixação de um prazo para a apresentação
deles, mas se agarrando ao omisso Regimento do Conselho, Pastor Valdemir Soares não aceitou. Ao deixar a reunião
antes de seu término, ele disse que “fará
de tudo para que o regimento seja cumprido”. De acordo com documento, caberia à Comissão de Inquérito a determinação sobre o prazo para manifestação
acerca do relatório de Yamawaki.”O Conselho de Ética, formado por cinco vereadores, não pode ficar submetido a uma
comissão formada por três”, defendeu
Professora Josete.
“Esse parecer pode ter uma página
só, que só precisa acatar ou não o voto
do vereador Yamawaki, estipulando o
prazo da punição; não entendo o motivo
de tanta confusão”, argumentou a
vereadora, que provocou: “A quem interessa toda essa demora e indefinição”?
Autor: Erik Feitosa

Justiça volta a
investigar ilegalidades
na compra do Delta
Os problemas relativos à compra do
edifício Delta devem ser revistos pela
justiça em breve. Uma decisão do Ministério Público garante o andamento das
investigações. O procurador da justiça
Antônio Winkert Souza entende que é
legítimo o questionamento feito pelo
Sismuc e Sismmac sobre a compra do
imóvel pelo Instituto de Previdência do
Município de Curitiba (IPMC). A decisão
contraria uma ordem da segunda vara
da fazenda pública do ano passado, que
aprovou um recurso da prefeitura de que
o caso teria “perdido objeto” devido aos
prazos.
A compra do edifício Delta, na av.
João Gualberto, onde hoje funcionam
várias repartições da prefeitura, foi reali-

zada em 2000. O imóvel foi adquirido
pelo IPMC, que rege as aposentadorias
dos servidores, por R$ 22,8 milhões (cerca de R$ 7 milhões acima do valor de
mercado na época). O questionamento
dos sindicatos deve-se ao fato de que
todo o processo foi realizado sem a abertura de processo licitatório. Na época,
apenas os representantes dos sindicatos votaram contra a compra, na reunião
do conselho de administração.
Os sindicatos ingressaram com um
pedido de mandado de segurança em
2003 para anular a compra, alegando
ilegalidade no ato. Além disso, o documento também responsabiliza diretores
e assessores do instituto na época e o
ex-prefeito Cássio Taniguchi.

LDO prioriza obras

Servidor é ignorado nas contas da PMC
O servidor municipal continua não
sendo prioridade nos cálculos do prefeito Luciano Ducci. Em audiência para
apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada no último dia
4, técnicos da prefeitura mostraram
onde deve ser investido o montante
de R$ 5,1 bilhões, estimados para o
ano que vem. Pavimentação, construção de creches e academias ao ar livre, no lugar de aumento salarial.
Para o secretário de administração do Sismuc Diogo Monteiro, as informações divulgadas são pouco claras e as prioridades do prefeito estão
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equivocadas. “Para abril do ano que
vem a previsão é que a inflação chegue
em 12,45%. Categorias que conseguiram ganhos, como os guardas municipais vão praticamente zerar os ganhos.
Ducci, que recebe o maior salário do
Brasil, prefere gastar R$ 25 milhões em
publicidade ano que vem, em ano eleitoral, do que garantir aumento aos servidores”, lamenta.
O sindicato pretende cobrar estas
questões na mesa permanente de negociação onde está em debate o aumento dos pisos salariais de todos os
níveis da prefeitura.
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Palestra com informação

Precarização do trabalho

Trabalhadores da
FAS são expostos
a situações de risco
Foto: Manoel Ramires

Sindicato combate assédio
moral na secretaria do
meio ambiente

Ludimar Rafanhim: “o assediador, além de perder o cargo,
pode ser obrigado a pagar indenização”.

Você já ouviu isso: “ Você é mesmo
difícil... Não consegue aprender as coisas mais simples! Até uma criança faz
isso... e só você não consegue!” Ou isso:
“Se você ficar pedindo saída eu vou ter
de transferir você... de posto de trabalho... de horário...”
As frases acima são indícios de assédio moral. O Sismuc realizou palestra
com trabalhadores do meio ambiente
sobre o tema, no último dia 1º. O advogado Ludimar Rafanhim explicou o que
é assédio moral e como ele ocorre no
local de trabalho. Ele classificou como
tiranos os assediadores. Ele ouviu os relatos dos trabalhadores e ficou abismado com o assédio coletivo que sofrem.
O diretor do Sismuc, Eduardo
Recker Neto, informou que a prefeitura
já foi oficiada. Em resposta foi informado a secretaria do meio ambiente e de
recursos humanos será cobrada para
tomar providências quanto ao assédio
que ocorre no MALP e em outros setores da secretaria. “A prefeitura não pode
ser omissa com casos de assédio. Assim como o sindicato, ela deve cobrar
postura digna das chefias e remover do
cargo os assediadores”, ressalta Eduardo.
O advogado Ludimar Rafanhim incentivou que os assediadores sejam

denunciados e deu um aviso: “A prefeitura foi recentemente condenada a pagar indenização por assédio moral. Nesse sentido, a prefeitura até pode tirar do
cargo o assediador(a) e propor ação de
regresso para cobrar do assediador o
dano causado ao município pela indenização”. Ou seja, o assediador, além de
perder o cargo, pode ser obrigado a pagar uma indenização pelo assédio. Além
disso, o advogado explicou que a melhor forma de fazer uma denúncia é através do Sismuc e com a reunião de provas: “O sindicato existe pra isso: pra reivindicar o direito dos trabalhadores. Em
casos de denúncia de assédio coletivo,
o sindicato pode preservar a identidade
dos denunciantes. Nessas horas, a coleta de provas como bilhetes ou testemunha de colegas de trabalho é fundamental. O assediado precisa da solidariedade dos companheiros de trabalho”,
destaca Rafanhim.
Vídeo
Aguarde. Em breve o Sismuc
disponibilizará em sua página na internet
um vídeo com os principais trechos da
palestra do advogado Ludimar Rafanhim.
Destaque para o que é assédio individual e assédio coletivo. A diferença entre
assédio e atribuição da chefia, como e
onde denunciar casos de assédio.

Embora seja feito atendimento em territórios de
risco, a prefeitura não remunera, nem oferece
proteção adequadas a seus profissionais
Os trabalhadores de CRAS e
CREAS se reuniram-se, no último dia
31, para debater as gratificações e
confirmarem que são expostos a áreas de riscos diariamente. Eles também
reclamam de não receber o respaldo
de segurança e financeiro adequados
da administração municipal. No encontro, eles recolheram os abaixo-assinados disponibilizados anteriormente na
página do Sismuc na internet e discutiram estratégias de mobilizações. Eles
decidiram prosseguir recolhendo assinaturas para anexar ao documento
que reivindica 30% de gratificação por
atividade de risco. Nesse documento
também devem ser anexados depoimentos dos trabalhadores em situações de perigo que serão recolhidos
através do e-mail fasemrisco@
gmail.com e sismuc@sismuc.org.br,
com cópias para rjalves.santos@
gmail.com e milenari88@gmail.com.
Foram definidas duas comissões
pelos trabalhadores da FAS. Uma com
o objetivo de organizar as mobilizações
e outra com intuito de elaborar o documento que será entregue à prefeitura.
Os abaixo-assinados prosseguirão sendo recolhidos. Essas duas comissões

devem se reunir para concluir o texto.
Os trabalhadores do CRAS e CREAS
ressaltaram que a exposição ao risco é
resultado da falta de equipamentos e
proteção ao qual eles são expostos pela
prefeitura.
A presidenta do Sismuc Marcela
Bomfim destaca que a categoria também deve ressaltar em sua documentação quais são os efeitos de seu trabalho: “É necessário explicar o que o
desenvolvimento do nosso trabalho traz
de benefícios para a população em geral”, e isso deve ser gratificado.
Já Tito Souza Santos Júnior, trabalhador do resgate social, incentivou a
mobilização dos trabalhadores: “As categorias que já conseguiram a gratificação, como resgate e abrigo, dão apoio
para que todos tenham direito a gratificação por risco”. Vale lembrar que abrigos e central de resgate já conquistaram a gratificação, mas se mantém no
movimento e apoiam a extensão da
gratificação.
Facebook
Adicione o grupo Trabalhadores da
FAS nas redes sociais. Peça a sua inclusão e fique informado das informações
e mobilizações das categorias.
Foto: Manoel Ramires

Servidores reivindicam a gratificação de 30% para todos do segmento.
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Perto de conquistar

Segmentos da saúde perto de
garantirem jornada de 30 horas
Comissão de negociação da saúde é definida com representantes de todas as categorias

Foto: Manoel Ramires

Organizar o debate

Servidores da saúde realizam o Grito dos Excluídos: “30 horas para todos”.

Em 1º de março de 2012 os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, técnicos em higiene dental e
auxiliares de consultório dentário
começarão a ter jornada de 30 horas
semanal. No último dia 8 a comissão de
negociação dos trabalhadores aprovou
em mesa de negociação o projeto de lei
que será enviado à câmara municipal
para votação.
Esse é o encaminhamento aprovado na assembleia com mais de 400 profissionais, no último dia 24, que prevê
redução da jornada para estes cinco
segmentos. Também ratificou-se que
manterão o apoio e a mobilização para
que se abram novas negociações visando estender o direito para todas as categorias da saúde.
A comissão de negociação é composta por quatro profissionais de todas
os segmentos. O sindicato orienta os trabalhadores para que se mantenham
atentos aos debates que devem ocorrer
na câmara, para evitar que a proposta
sofra modificações que representem
perdas.
União na enfermagem
No último dia 4, o Sismuc e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren)

aprovaram um documento conjunto. Trata-se de uma nota oficial na qual as entidades reafirmam a união em defesa das
30 horas. “Tanto o Sismuc como o Coren
não medirão esforços para que o projeto encaminhado pela prefeitura seja
aprovado na câmara municipal com uma
redação que não represente perdas para
o segmento”, diz a nota.
Mobilizações
No último dia 5 foi organizada uma
mobilização geral da saúde chamada
“Grito dos Excluídos”, na Boca Maldita,
para cobrar mesa de negociação com o
grupo de trabalhadores que ficou de fora
da redução da jornada.
Inverdades
A secretária de Saúde Eliane
Chomatas juntou a chefia da saúde para
dizer que o sindicato havia negado a
jornada de 30 horas para enfermeiros,
auxiliares e técnicos de enfermagem,
THD’s e ACD’s. Ao contrário da postura
da prefeitura, o sindicato age conforme
a determinação da categoria. A
assembleia da enfermagem votou por
aceitar a proposta da jornada de 30
horas para fevereiro de 2012. O sindicato protocolou essa decisão na tarde
de 26 de outubro.

Pré-conferência prepara
trabalhadores da educação
para evento municipal
O Sismuc realiza uma pré-conferência para os trabalhadores da educação nos dias 11 e 12 de novembro.
O objetivo é fortalecer a posição dos
trabalhadores para a conferência municipal de educação, que ocorrerá em
dezembro. Será debatida a redução da
jornada de trabalho, o fim do programa de metas, o dimensionamento adequado, a eleição de direção, a equiparação salarial e o Profuncionário.
Nos dois dias de palestras, os temas abordados serão:
- “O sistema nacional de educação e o

papel do município” - Vereadora Josete;
- “Plano Nacional de Educação” - Ana
Denise Ribas de Oliveira, pedagoga e
dirigente da CTNE;
- “Financiamento da educação” - Alda
Monteiro Sampaio, professora da rede
municipal e mestranda em política educacionais;
- “Educação Infantil” – Marcia Barbosa
Soczek, mestre em educação;
- “Gestão da Escola Pública” - Maíra
Belotto, professora da rede municipal;
- “Profuncionário” – Silvana Prestes,
secretária geral da APP-Sindicato.

Saúde pública em debate

Sismuc participa da conferência
estadual de saúde
A plenária final da 10ª Conferência
Estadual de Saúde, realizada em outubro, em Curitiba, debateu questões acerca do Sistema Único de Saúde (SUS). O
Sismuc participou com 10 delegados,
que se somaram aos demais servidores
do estado, totalizando 29 trabalhadores.
“As conferências são um espaço
democrático, conquistado pela sociedade”, destaca a secretaria de assuntos
jurídicos do Sismuc, Irene Rodrigues.
Para a dirigente o fato do SUS estar no
cerne de um debate e conferência, mostra que o sistema continua sendo a política pública com maior participação popular do país.
Entretanto, ela ressalta que a conferência estadual deixa a desejar no que
diz respeito à participação efetiva da po-
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pulação e dos trabalhadores. “Infelizmente a conferência no Paraná ocorre em dias
da semana, inviabilizando que muita gente participe”, diz.
Em relação à composição, Irene diz
que o formato, incluindo os novos conselheiros foi positiva. Contudo, vale dizer
que não é apenas dar encaminhamentos, e sim fiscalizar e acompanhar os andamentos de gastos orçamentários e verbas do sistema.
Conferência nacional
Algumas das propostas aprovadas
serão levadas à 14ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada em
Brasília, entre os dias 30 de novembro e
4 de dezembro. Irene Rodrigues e Michel
Deolindo foram eleitos para participar da
etapa nacional.
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Encaminhado

Prestação de contas

Novo mandado da
aposentadoria já está no STF
Assessoria jurídica do Sismuc dá entrada no pedido
O novo mandado de injunção do Sismuc da
aposentadoria especial está tramitando no Supremo Tribunal Federal (STF). No momento, o
documento está sob responsabilidade do ministro Luiz Fux.
Este novo mandado visa integrar os servidores ao direito à aposentadoria especial para aqueles não se sindicalizaram antes de junho de
2008. O STF restringiu o direito apenas aos sindicalizados até aquele período, quando o Sismuc
ingressou com o primeiro mandado. Portanto,
caso o STF julgue favoravel à ação, os servidores
que estão sindicalizados após esta data e até o
dia 30 de setembro deste ano também estarão
cobertos pelo mandado e terão direito à aposentadoria especial, caso seja comprovado o trabalho insalubre.

Como está
De acordo com dados 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.
Mandado injunção guardas
O relatório com a argumentação justificando
a necessidade da aposentaria especial para os
guardas municipais já está pronto. O documento
aguarda manifestação da União e Município para
posterior encaminhamento ao Ministério Público
Federal.

Não adiantou

Justiça mantém decisão
sobre greve dos dentistas
Foto: André Rodrigues

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio a Julho de 2011
Resultado do Período

6.435,88

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

314.770,64

Mensalidades Recebidas
Arrecadações

313.257,64
1.513,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

333.159,67

Despesas com Pessoal

69.246,41

Salários e Ordenados
FGTS
PIS
INSS
Estágio
Vale Transporte
Vale Refeição
Plano de Saúde
Representação Sindical

17.943,63
1.835,59
617,02
7.496,57
2.120,00
1.725,00
4.883,10
2.352,74
30.272,76

Utilidades e Serviços

134.389,55

Associação de Classe ( Cut - Dieese )
Correios e Malotes
Energia Elétrica
Telefone e Telegramas
Condomínio
Seguros
Serviços de Terceiros ( Assessorias )

26.333,31
14.515,68
1.033,42
12.464,98
3.307,30
2.046,15
74.688,71

Despesas Gerais

129.523,71

Manutenção conservação e limpeza
Manutenção de Veículos
Combustíveis e Lubrificantes
Copa e Cozinha
Despesas com Cartório
Despesas com Condução
Despesas com Estacionamento
Despesas com Informática
Despesas Judiciais
Despesas com Xerox
Divulgações
Donativos e Doações
Refeição Eventual
Material de Escritório
Devolução FESSMUC
Pagamento URPS
Solidariedade
Formação
Campanha de Lutas
Organização Social
Organização de Base

1.138,60
126,00
1.818,87
607,98
165,06
4.202,45
1.099,00
1.323,83
4.809,23
3.810,75
8.384,00
1.500,00
3.773,82
1.793,81
5.810,64
3.469,32
1.278,62
8.589,96
67.010,66
220,00
8.591,11

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

4.655,80

Despesas Financeiras

344,35

Despesas Bancárias

344,35

Receitas Financeiras

5.000,15

Juros Recebidos ou Auferidos

5.000,15

IMPOSTOS E TAXAS

3.688,71

Tributos
COFINS
IRRF
CSLL

212,59
1.938,87
940,95
596,30

RECUPERAÇÕES

23.857,82

SINDIJUS
Reembolso
COFINS
IRRF
CSLL

20.066,00
315,70
1.938,87
940,95
596,30

Saldo Disponível em 30 de Julho de 2011
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento
Conta URPS

218.974,38
2.241,95
16.528,21
101.846,82
98.357,40

Resumo Maio a Julho de 2011

imagem da greve realizada em setembro.

Divulgada oficialmente, no último dia 25,
nova decisão da 5ª câmara cível do Tribunal
de Justiça sobre a greve dos dentistas, realizada entre os dias 22 e 29 de setembro. O
juiz Rogério Ribas julgou um novo pedido de
liminar da prefeitura que buscava tornar ilegal a ação dos servidores. Ele manteve a
mesma decisão anterior. Ou seja, a prefeitura

continua proibida de aplicar qualquer punição aos cirurgiões-dentistas que participaram
da greve. Na liminar anterior o desembargador Luiz Mateus de Lima recusou a maior
parte dos pedidos da prefeitura, incluindo o
desconto, anotação de faltas nos dias parados e redução de notas em avaliações de
desempenho.
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA

314.770,64

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

4.655,80

RECUPERAÇÕES

23.857,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

333.159,67
69.246,41
134.389,55
129.523,71

IMPOSTOS E TAXAS

3.688,71

Resultado Julho 2011

6.435,88
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Análise de conjuntura

Quem disse que greve
é coisa do passado?

Foto: Cedida
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Nos últimos meses, Curitiba tem vivido uma efervescência de greves em diferentes
categorias de trabalhadores. No serviço público municipal de Curitiba, a agitação toma
conta de vários segmentos que demonstram insatisfação com a situação atual. O
Jornal do Sismuc conversou com a secretária geral da CUT Paraná Marisa Stedile
sobre a onda grevista. Ela também faz uma análise da conjuntura regional. Confira:
Jornal do Sismuc: Como você ana- A negociação é essencial, mas ela só terá
lisa esse ciclo grevista do segun- ressonância se estiver respaldada por
do semestre aqui em Curitiba forte mobilização da categoria represen(bancários, correios, petroleiros, tada. Quando os patrões se deparam com
metalúrgicos, médicos e dentis- assembleias esvaziadas com certeza a
proposta será do mesmo tamanho, metas)?
Marisa Stedile: Acredito que todos os nor do que os trabalhadores merecem.
segmentos envolvidos tinham fortes ra- No setor privado o lucro é sempre a priozões para as greves que foram feitas e ridade do patrão e no setor público a priavaliamos que todas tiveram adesão oridade é pagar menos para sobrar mais
dos trabalhadores e apoio da popula- para obras e programas que possam reção. Destaco, porém, que há diferen- sultar em votos em ano eleitoral. Como
ças significativas entre os diferentes mo- nada vem de graça, o dever do trabalhavimentos. Por exemplo, os bancários e dor é lutar pelos seus direitos.
correios lidam com necessidades de
consumo enquanto que os médicos e JS: O que falta para que mobilizadentistas tratam de necessidades ime- ções grevistas ultrapassem o pladiatas e intransferíveis, onde a pressão no econômico e se tornem ações
tende a ser maior. Por outro lado, petro- de consciência política?
leiros e metalúrgicos, por serem do se- MS: Mesmo quando lutamos por
tor industrial, não sentem a pressão da melhorias econômicas temos a condição
população quando paralisam suas ati- de refletir sobre o modelo de sociedade
vidades. Quanto à greve dos correios, que vivemos, e é fundamental que as
contradições de classe
minha opinião é de
sejam mostradas e
que faltou sensibilidarealçadas nestes període e respeito por parComo nada vem
dos. O pano de fundo do
te do governo. Não é
de graça, o
modelo capitalista é a
aceitável que um godever do
“luta de classes”, em
verno eleito pelos tratrabalhador
é
que os nossos interesbalhadores se recuse
lutar pelos seus
ses se chocam com os
a negociar e jogue no
direitos.
interesses patronais.
campo das ameaças
Nesta queda de braço
para coagir as entidapodemos perceber
des sindicais. Vejo
que a classe trabalhadora organizada quem está do nosso lado e essa reflexão
tem o direito e luta para participar do pode proporcionar a descoberta da consresultado do crescimento econômico ciência política, e essa consciência é que
iniciado ainda no governo Lula e que se- produzirá um novo paradigma, onde o
lucro com certeza não deverá ser a meta.
gue agora no governo Dilma.
JS: Será que estamos superando
aqueles argumentos burocratas
de que a greve é um instrumento
ultrapassado?
MS: A greve ainda é o instrumento mais
efetivo para realização de conquistas.

JS: Existe um senso comum de que
o curitibano e o paranaense em
geral é um povo pacato, de tendências conservadoras. Como você percebe isto?
MS: Estou em Curitiba há 16 anos e con-

sidero que o povo curitibano é mais reprimido que conservador. Essa repressão
pode transparecer uma imagem irreal da
população na medida em que temem
sofrer represálias caso participem de
atos ou protestos públicos. Em relação
ao Movimento Fora Derosso, eu diria que
por muito menos que os R$ 34 milhões
repassados a sua esposa, outros políticos já teriam caído, e isso independe da
pressão popular, é uma questão de justiça. Agora, é certo: se o povo saísse às
ruas o resultado poderia ser outro e a
punição mais rápida.
JS: Na sua opinião, qual deve ser o
papel da CUT-PR e do sindicalismo
em geral na atual conjuntura?
MS: O governo do Paraná adotou uma
política de contenção de gastos quando
se trata do funcionalismo ou de programas sociais e isso deve ser combatido
pelo movimento sindical. A arrecadação
do Estado vem crescendo na mesma proporção do crescimento econômico e o
papel da CUT é cobrar políticas sociais e
de valorização do serviço público. Temos
de apoiar nossos sindicatos e denunciar
qualquer ato de governo que possa levar
à privatização, sucateamento ou prejuízo dos serviços públicos. Neste ano não
houve as contratações previstas para o

acesse www.sismuc.org.br

setor da saúde, por exemplo, os
concursados aguardam, o povo sofre as
consequências, enquanto o governo infla seu caixa. O que vão fazer com o superávit?
JS: Em que medida é possível comparar o governo de Beto Richa/
Luciano Ducci ao de Jaime Lerner?
Na sua opinião, o "lernismo" esgotou-se?
MS: Considero que são alunos da mesma escola. Beto Richa era deputado estadual, da base de apoio ao Governo
Lerner e votou projetos prejudiciais ao
povo, como a privatização do Banestado
e outras tantas. Depois virou vice de
Taniguchi, onde aprendeu bem a lição
privatista. Luciano Ducci foi seu vice duas
vezes e teve tempo pra aprender. Eles
chegam com um discurso “moderno”, de
“choque de gestão” e querem fazer crer
que são “técnicos” e não “políticos”. Mas
no fundo usam a “técnica” para impor sua
ideologia, adotando medidas que em geral vão contra qualquer projeto de sociedade que promova políticas públicas de
qualidade para o conjunto dos trabalhadores. Gestão pública é muito mais que
engenharia, é questão de humanidade e
projeto de sociedade que contemple inclusão social.

Novembro de 2011

12

Dia do Servidor

Trabalhadores se confraternizam
durante baile do servidor
Fotos: André Rodrigues Valquir Aureliano

Sindicato também é para confraternizar. Os servidores municipais
de Curitiba encheram o salão da Sociedade Universal para comemorar
o Dia do Servidor, 28 de outubro. Embalados pela banda BB3, os
trabalhadores dançaram a noite toda. O baile foi gratuito para os
servidores sindicalizados, fruto de sua contribuição mensal ao Sismuc.
Na entrada do baile, os trabalhadores puderam ver quadros
históricos do Sismuc com suas diversas lutas nesses anos. Eram
quadros sobre as 30 horas da saúde, valorização salarial de todas as
categorias, entre outros. No salão, o foco foi a alegria e a confraternização das categorias em comemoração ao Dia Nacional do Servidor
Público. O baile foi organizado durante um mês, segundo Natel Cardoso
dos Santos, diretor do Sismuc. “O baile foi bom. Os servidores puderam
festejar a vontade, mostrando que o sindicato se preocupa com eles em
momentos de luta e de alegria”, disse Natel.
23 anos de Sismuc
Durante o baile, foram entregues chaveiros comemorativos com a
imagem do Servelino. Além disso, o Sismuc deu início a duas campanhas para os trabalhadores: uma de sindicalização e outra de valorização salarial para todos os servidores. Atualmente, o Sismuc possui 10
mil sindicalizados, sendo que o objetivo é chegar a 12 mil sindicalizados. Isso proporciona aumento nas ações desenvolvidas em favor dos
trabalhadores e na estrutura sindical.
A campanha salarial
busca diminuir os anos de
arrocho salarial e estabelecer um novo padrão para
os servidores municipais
com pisos de R$ 1,5 mil
para básico, R$ 2,5 mil
para nível médio, R$ 3 mil
para técnico e R$ 4,5 mil
para trabalhadores com
nível superior.

Para ver todas as fotos, acesse www.sismuc.org.br
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Para ver todas as fotos, acesse www.sismuc.org.br
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Crise mundial

Curtas

OIT adverte líderes
mundiais sobre risco
da falta de emprego

Queda de ministro expõe problema
em contrato com ong’s
Orlando Silva é o quinto ministro a deixar o cargo desde que a presidenta Dilma
Roussef assumiu o cargo. O escândalo que desencadeou a demissão do exministro dos esportes é consequência de um dos maiores problemas no
serviço público em geral: o envio de recursos para organizações não-governamentais (ong’s) para realizar serviços que são de responsabilidade do Estado.
Esse é mais um caso que se torna público de desvio de dinheiro por meio de
ong’s e que aponta a necessidade de acabar com esta prática.

***

Assassinatos de indígenas
revela omissão do Estado

Protestos se espalham nas principais cidades do mundo.

A Organização Internacional do
Trabalho (OIT) adverte que a economia
mundial está prestes a viver um período de "recessão de novos empregos",
atrasando a recuperação econômica
global e com riscos de gerar conflitos
sociais. Em 2010, as medidas adotadas pelo G20 foram responsáveis
pela garantia da preservação de 21
milhões de empregos, segundo a organização.
A conclusão está no Relatório sobre o Trabalho no Mundo 2011: os
Mercados a Serviço do Emprego, elaborado pelo Instituto Internacional de
Estudos Trabalhistas (cuja sigla em inglês é IILS), vinculado à OIT. "Chegamos
ao momento da verdade. Nós temos
uma tímida janela de oportunidades
para evitar uma crise nos principais
setores de emprego", disse o diretor do
instituto, Raymond Torres.
Segundo Torres, a tendência é que
a normalização ocorra apenas em cinco anos. De acordo com o relatório,
dentro de dois anos, será necessário
criar 80 milhões de empregos. Para os
especialistas, há ameaças de "agitação
social" em decorrência da falta de emprego no mundo.
O relatório foi elaborado com base
em informações de 118 países, dos
quais 45 apresentaram sinais de agitação. Segundo os analistas, essa tendência ocorre na União Europeia, nos paí-

ses árabes e, em menor escala, na Ásia.
Na América Latina, esse risco é considerado baixo. Mais da metade dos entrevistados em 99 países pesquisados admitem não confiar nos seus governos.
Em 2010, mais de 50 % das pessoas nos países desenvolvidos se disseram
insatisfeitas com a disponibilidade de
empregos decentes. Em países como
Grécia, Itália, Portugal, Eslovênia e
Espanha, mais de 70% dos entrevistados relataram insatisfação.
No texto são citadas as principais
razões para a desaceleração econômica. As empresas se sentem fragilizadas
para manter todos os empregados. Os
empregadores acreditam que são obrigados a adotar medidas de austeridade
fiscal - incluindo cortes de pessoal - e os
governos estão menos propensos a assumir programas de apoio à renda. Além
disso, os líderes dos países tendem a
tomar decisões isoladas.
Para a OIT, o ideal é que haja um
esforço conjunto para a manutenção dos
empregos, intensificando os esforços
para reduzir a dívida pública e os déficits.
O estudo sugere ainda que os líderes
políticos invistam mais em economia
real por intermédio de uma reforma financeira, lembrando a necessidade de
buscar soluções que visam à redução das
desigualdades de renda excessiva.

O Cimi (Conselho Indigenista Missionário) divulgou recentemente um relatório
com dados sobre os assassinatos e a violência impetrada contra os indígenas
no Mato Grosso do Sul. Os números mostram uma realidade cruel. Nos últimos
oito anos 250 índios foram mortos somente no estado. Só neste ano foram
registrados 27 assassinatos, representando 71% do total verificado no país.
Além dos assassinatos, foram anotadas 190 tentativas de homicídio, 176
suicídios e 70 conflitos relacionados a disputas violentas por terra. De acordo
com José Carlos Pacheco, do coletivo de trabalhadores indígenas da CUT-MS,
dois fatores podem ser contabilizados como preponderantes para estes dados
alarmantes: os conflitos de terra gerados principalmente pela ânsia do
agronegócio e o suicídio, muito devido à falta de subsídios e políticas voltadas
à demarcação das terras e ao respeito dos direitos indígenas.

***

UNESCO é boicotada pelos EUA
após reconhecer Estado palestino
Poucas horas após a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) reconhecer a Palestina como membro pleno, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciaram um boicote à instituição que
tem entre seus principais objetivos contribuir para a paz e segurança mundial,
fomentando a colaboração entre nações através da educação, ciência, cultura e
comunicação.
“Iniciativas como esta são contraprodutivas e complicam nossa capacidade de
apoiar os programas da Unesco", declarou o embaixador estadunidense na
Unesco, David Killion, lembrando que para o seu governo a adesão da Palestina
é “prematura e contraproducente”. Brasil, Rússia, China, África do Sul e quase
todos os países latino-americanos e africanos tiveram outra interpretação e
aprovaram a participação plena da Palestina por 107 votos a favor e 14 contra.

***

Veneri pede vistas a tarifaço do Detran
Integrante da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Tadeu Veneri (PT)
pediu vistas ao projeto do governo que reajusta as taxas dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a partir do próximo ano. Na sessão do
último dia 1º, Veneri criticou a rapidez com que o governo pretende aprovar a
matéria sem discutir ou convencer os deputados da necessidade dos aumentos
nos valores dos serviços.
"O projeto do tarifaço chegou na Assembleia às quatro horas da tarde de segunda-feira, e uma hora depois, já estava na Comissão de Constituição e Justiça.
Projetos como esse, que têm um grande impacto sobre uma grande parcela da
população não podem ser encaminhados desta forma", disse Veneri. Os reajustes, que segundo o governo são em média de 45%, em alguns casos chegam a
200%, citou o deputado, que reclamou ainda de não ter acesso ao anexo que
trazia os novos valores das taxas propostas pelo governo.

Fonte: Agência Brasil

acesse www.sismuc.org.br
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Coluna Cultural
Calendário de Lutas

Sinopse: Você
reconhece um abutre

10/11 - Reunião
Regionalizada CIC
Horário: 19 horas
Local: STA e Matriz

Um carro trafega
tranquilamente pela
avenida quando um
pedestre desgovernado
atropela o veículo. Uma
cena improvável. Mas
será que todos os
atropelamentos são
culpa do motorista ou
pode existir uma máfia
de olho apenas no
seguro-acidente? Esse
é o tema do filme
Abutres. A produção argentina também aborda a rotina estressante de uma
médica residente em seus plantões ininterruptos de 24 horas ou de 40 horas
semanais. Como ela fica ligada? Só vendo o filme.

10/11 – Audiência pública LDO
Horário: 10h30
Local: Câmara Municipal de Curitiba
11/11 - Pré-conferência
Trabalhadores da Educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
12/11 - Pré-conferência
Trabalhadores da Educação
Horário: 08 às 17 horas
Local: Sismuc
14/11 - Coletivo da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
16/11 - Reunião com servidores
da Câmara
Horário: 19h30
Local: Sismuc
16/11 – Assembleia dos
Excluídos das 30 horas
Horário: 19h30
Local: a confirmar

Ficha técnica:
Título original: Carancho
Gênero: Drama
Duração: 107 min.
País: Argentina/Chile/ França/Coreia do Sul
Ano: 2010
Direção: Pablo Trapero
Com: Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos Weber

17/11 - Reunião com
nutricionistas
Horário: 19h30
Local: Sismuc
21/11 - Coletivo dos
Polivalentes
Horário: 19h30
Local: Sismuc

Resenha:
Bem vindo ao presente

22/11 – Reunião devolutiva
descritivo de função
Horário: 16 horas
Local: a confirmar

Uma obra clássica do passado com um olhar sobre o nosso presente.
É o que se pode dizer do livro do inglês Aldous Huxley, “O admirável mundo
novo”. Trata-se de uma ficção científica escrita em 1932 que trata de uma
sociedade dominada pela tecnologia, onde as liberdades individuais
foram extintas. Para quem não sabe,
é deste livro que surgiu o temo “Big
Brother”, referindo-se ao absolutismo do Estado, capaz de vigiar a
todos e determinar a existência de
cada um. O protagonista John
Spartan, um cidadão de terceira
categoria, lembra bastante o herói
de Matrix, Neo, ao tentar subverter a
ordem das coisas. O mais difícil é
conseguir parar de ler.
Ficha bibliográfica:
HUXLEY, Aldous. Admirável mundo
novo. Ed Globo: Rio de Janeiro,
2001.
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22/11 - Mesa permanente
de negociação
Horário: 14 horas
Local: Ed. Delta
22/11 - Comissão de
Negociação Guardas
Horário: 16 horas
Local: Ed Delta
23/11 - Assembleia Geral - ICS
Horário: 19 horass
Local: Sismmac
24/11 – Coletivo dos agentes
administrativos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
29/11 - Conferência
Nacional de Saúde
Horário: a confirmar horas
Local: Brasília (DF)
29/11 – Reunião de
representantes
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
02/12 - Coletivo da educação
Horário: 19
Local Sismuc
02 e 03/12 – Conferência
municipal da educação
Horário: a partir das 16 horas do dia 2
Local: Uni Curitiba (Voluntários da Pátria
com Emiliano Perneta)
14/12 – Assembleia Geral
Horário: 18h30
Local: a confirmar

