CARTILHA
CAMPANHA DE LUTAS 2013
Avanços e novas lutas

==== A CARTILHA ====
Esta cartilha é um balanço das nossas lutas junto com os
trabalhadores e trabalhadoras, sindicalizados ou não. Seu
objetivo é mostrar os resultados da Campanha de Lutas
2013, que foi aprovada em coletivos por segmentos e
assembleias.
Nós, servidores, fizemos nossa Campanha de Lutas 2013
baseados nas necessidades imediatas de valorização no
dia a dia de trabalho e também mirando nossas bandeiras
históricas. Neste ano, foram várias as reuniões de
negociação com a Prefeitura com interesses gerais e
mesas específicas. É o que esta cartilha tem o
compromisso de apresentar: o quanto nós, do Sismuc,
avanços com esta campanha.
Por outro lado, outras questões de especial interesse dos
servidores necessitam de mais empenho e mobilização.
Além disso, esse material também foca as conquistas
históricas e reforça a luta daqueles que constroem nossa
cidade.
A todos os heróis e todas as heroínas, agradecemos o
empenho e contamos com sua disposição para manter a
luta.

Direção Sismuc
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CONQUISTAS
A crescente mobilização dos servidores, com atos,
paralisações e greves tem resultado em grandes conquistas
para os trabalhadores. Muitos desses avanços ocorreram
durante a Campanha de Lutas e devem ser incorporadas a
vida funcional de todos. Esta Cartilha mostra o avanço
quanto à formação e capacitação dos servidores através de
diálogo e de grupos de trabalho. A licença-nojo concedida a
todos os servidores, o início de estudo por parte da
administração do atual dimensionamento dos servidores
para posterior adequação, todos acordados em mesa de
negociação estão aqui. Outra grande vitória é a conciliação
das greves, que conseguiu retirar vários processos da justiça,
limpando a ?cha funcional dos servidores, com exceção da
revisão dos crescimentos e com a garantia de reposição
daqueles que tiveram qualquer tipo de desconto. Uma outra
grande conquista histórica foi a incorporação do PPQ ao
vencimento para a maior parte dos servidores e, por isso,
entendemos que deve ser estendida a
todas as categorias alcançando, assim,
a isonomia. Comissão paritária para
a revisão da lei 9626/99, que trata
do IPMC e o ICS, está dentre os
avanços.
Confira _
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Revisao do ICS

COMO ESTAVA

O Sismuc conseguiu que fosse formada em
2006 uma comissão para estudar soluções
para o Instituto não fechar.
Em 2010, o sindicato defende o modelo de
autarquia, o ICS se tornaria uma instituição
pública, não um serviço privado, como é
hoje. Desta forma, deixa de ser
considerado um plano de saúde privado pela Agência Nacional de Saúde
(ANS) e se livra de problemas jurídicos.
Mesmo após diversos convênios com terceirizados, o atendimento não
melhorou o suficiente.
O Conselho Administrativo e financeiro nunca foi paritário, apesar de os
servidores contribuírem com cerca de 40% dos custos.
Em 2012, a gestão Ducci deixou repassar dinheiro ao ICS no valor de R$ 6,8
milhões.
CONQUISTAS...

Grupo de Trabalho paritário é formado para analisar a situação do ICS e
propor reforma na lei municipal 9626/99.
Caberá ao GT discutir as terceirizações e cobranças feitas no contra cheque
do servidor como em cima do 13º
salário.
Sismuc retomará proposta de
transformação do Instituto em
Autarquia e de zerar a tarifa dos
servidores.

5

INCORPORAcao DO PPQ
O fim do PPQ é uma grande conquista do Sismuc. A
incorporação dessa remuneração sempre foi uma das nossas
principais bandeiras. Para o sindicato, ao invés de promover
a qualidade do trabalho, PQQ, IDQ e outras remunerações
variáveis eram utilizadas como instrumento de pressão
contra os trabalhadores e era sinônimo de assédio moral.
Um dos piores salários pagos ao serviço municipal é da
Prefeitura de Curitiba, que utiliza desta ferramenta para
“complementar” o salário com algo que poderia ser perdido
a qualquer momento. Houve avanço no PPQ. Agora temos
que avançar nas demais remunerações variáveis e chegar ao
ideal de salário aprovado pelos trabalhadores.

6

COMO ESTAVA

O Programa de
Produtividade e Qualidade
foi criado no ano 2000. Ele é
inspirado na iniciativa
privada sobre o argumento
de melhorar a eficiência do
serviço público.
Ao invés de ser pago
coletivamente, era
remunerado de maneira
individual e após avaliação
subjetiva da chefia.
No entanto, ao invés de valorizar o servidor, o PPQ era utilizado como
instrumento de complementação de renda. Ele não era computado para
aposentadoria e outras garantias dos servidores.
O PPQ também era utilizado como elemento de pressão contra os
servidores que se mobilizavam por mais direitos e respeito.

CONQUISTAS...

Até novembro de 2013 todo o valor do PPQ será incorporado ao
salário de pelo menos 12 mil servidores.
O valor de R$ 275 vai para a folha corrida dos servidores.
Os não contemplados na incorporação desde momento
recebem abono de R$ 283 até novembro.
Com a incorparação, nenhum servidor recebe menos do que R$
1,1 mil na Prefeitura.
A incorporação conta para efeitos de aposentadoria.
Receber o valor não depende de avaliação de chefia.
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COMO ESTAVA

No modelo antigo, apenas pai, mãe e irmãos tinham licença de
até oito dias.
O falecimento de avô e avó estava contemplado somente para
o Magistério.
Sogro e sogra eram excluídos da licença nojo para todos,
inclusive o Magistério.
Na década de 1990, essa licença chegou a ser de 18 dias.
CONQUISTAS...

A licença nojo de até oito dias foi mantida para pai, mãe e
filhos e conquistamos a ampliação para avô e avó.
Conquistamos a inclusão do sogro e sogra, enteado ou
enteada para todos os trabalhadores. Nesta mesa de
negociação, não esquecemos de incluir o Magistério e a
conquista também foi ampliada a eles. O prazo limite é de
dois dias.
A licença nojo não
influencia na
contagem dos prazos
de estágio probatório,
licença prêmio e
aposentadoria.
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Zeramento de greves
O Sismuc, ao longo dos anos, vem em um processo intenso
de atos, mobilizações, paralisações e greves na defesa da
ampliação e manutenção de direito dos servidores. Estes são
instrumentos de lutas para avançar e conquistar. Contrária a
esses processos, ao invés de negociar, a Prefeitura vinha na
contramão da história, efetivando
descontos dos servidores e reflexos
na sua vida funcional. Todos os
atos eram motivados pela
falta de negociação real
da administração
municipal. Outro
instrumento utilizado foi
preferir o debate judicial
à mesa de negociações.
O Sismuc também
entrou com ações
justamente para garantir
direitos, já que a
administração se recusava a
negociar.
No entanto, em 2013, Sismuc e
Prefeitura chegaram a acordo que limpa ficha dos servidores
em 16 ações judiciais, além de devolver valores aos
trabalhadores desde que haja reposição do dia parado. Essa
conquista é a garantia da autonomia, liberdade e
organização sem prejuízo nenhum para os trabalhadores.
Confira que mobilizações eram essas, seus possíveis efeitos e
como ficou.
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Greves
2007 - GREVE DOS EDUCADORES

Dos dias 12 a 15 de fevereiro. Foi motivada por causa dos baixosa salários e
condições de trabalho. O Sismuc recorreu à justiça contra as faltas, descontos
do PPQ, do difícil provimento e licença prêmio. Conquistamos a hora
permanência, o aumento de 34% do salário, inclusão do pedagogo e do agente
administrativo no cmei. Outra vitória é o aumento de 8,63% para 15% no
crescimento vertical para todos os trabalhadores da Prefeitura. Isso
representou um salto de R$694,83 para R$1028,76.

2009 – PARALISAÇÃO GERAL

Do dia 31 de março e dos dias 15 a 17 de abril e foi contra os baixos
salários por incorporação da remuneração variável para todos. O
Sismuc foi à Justiça contra descontos das gratificações variáveis e dos
dias parados aplicados pela Prefeitura. O sindicato até fez
empréstimo solidário a época. Foi conseguido a isonomia do PPQ e
avanço no ganhor real.
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Greves
2010 - GREVE DOS GUARDAS

Dos dias 22 de fevereiro a 2 de março. Foi motivada pela construção do
Plano de Carreira, contra más condições de trabalho e baixos salários. Não
havia ação neste caso. Os guardas conquistaram aumento salarial de 19% e
a reestruturação da Carreira. Ou seja, dos vencimentos iniciais de R$ 585 e
R$ 710 para R$ 1160 e R$ 1494, respectivamente. Os guardas ainda
derrubaram o coronel nesta greve.

2011 – PARALISAÇÃO GERAL

Dia 20 de junho. A paralisação
ocorreu por causa do “Pacotinho” de
reformas de Luciano Ducci que
discriminava a maioria dos
servidores e criava privilégios. A
Gestão quis descontar o dia parado e
o Sismuc recorreu a Justiça.
Positivamente foi reestruturado o
PCVV da Guarda, implementando a
gratificação de 30% na FAS,
gratificação para os fiscais do
comércio ambulante e reajuste de
fiscais escalonados.

2011 - GREVE DOS DENTISTAS

Dos dias 22 a 29 de setembro. A greve foi motivada por
causa da quebra de isonomia entre cirurgiões-dentistas e
médicos, com reajustes diferenciados. A Prefeitura
tentou de todas as formas considerar a greve ilegal.
Trabalhadores reconquistaram a isonomia e o
aumento escalonado após a mobilização. 100% de
reajuste. A maior conquista do Brasil
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Greves
2011 - GREVE DOS EXCLUÍDOS

Dos dias 5 de dezembro a 15 de fevereiro de
2012, durou 74 dias e foi a mais longa greve
da história de Curitiba. Foi motivada pela
exclusão de profissionais da saúde da
redução de jornada para 30 horas. A
Prefeitura promoveu descontos salariais,
removeu gratificações, deu falta e tentou
punir os servidores de todas as formas. O
Sismuc conseguiu liminar proibindo os
descontos. Além de derrubar o Prefeito
Ducci, atualmente os 'excluídos' discutem a
redução de jornada com a nova gestão.

2012 - PARALISAÇÃO GERAL

14, 15 e 26 de março. As paralisações visavam pressionar à Prefeitura
por melhores salários e debater a pauta geral dos servidores. As
paralisações não estavam na Justiça. Com os atos, os servidores
conquistaram 10% de reajuste e a primeira incorporação do PPQ no
valor de R$ 100.

2011 - PARALISAÇÃO DOS GUARDAS
22 de março. Mais de 800 guardas municipais
paralisam suas atividades em defesa do
aumento imediato do piso salarial de e
implantação do plano de carreira. A
conquista de piso inicial de 1400 reais
que hoje totaliza em 1494,78. Também
conquistamos o novo plano de carreiras
por área de atuação em que a
oportunidade de se tornar supervisor e
inspetor não está mais vinculada aos
crescimentos.
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Assédio Moral

Bandeira histórica do sindicato, a lei sobre o assédio moral deve sair do
papel. A Prefeitura trabalha em um projeto de lei a ser apresentado para a
Câmara Municipal. A medida representa o reconhecimento da
administração sobre a existência do problema.
A discussão parte de uma minuta de lei de combate ao assédio moral já
elaborada pela vereadora Prof Josete e do deputado Estadual Tadeu Veneri.
A conquista da lei é resultado de intensa campanha do Sismuc contra o
assédio com materiais distribuídos a base, reuniões com a base explicando o
que é assédio, além de mobilizações denunciando o assédio e ações
judiciais.

Meritocracia

Servidores podem acabar com meritocracia na revisão dos PCCV´s. A
medida é resultado de uma luta histórica dos servidores contra o
sistema meritocrático e a falta de transparência nas avaliações de
desempenho. O incentivo à competitividade em lugar da cooperação
entre os servidores está entre as principais consequências dos planos
atuais.
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CAPACITAÇÃO

A regulamentação do direito ao horário
especial para servidores estudantes, da
concessão de bolsas de estudo, divulgação dos
cursos de capacitação e curso de reabilitação
para novas e antigas atividades devem avançar.

APOSENTADORIA

A aposentadoria por invalidez, garantindo 90% dos valores. Curitiba vai se
apoiar em outras cidades que já utilizam esse modelo.
Paridade na incorporação para os aposentados.

DESLOCAMENTOS

A consideração do tempo de
deslocamento para realização do
tratamento de saúde, ignorada por
muitas chefias, também ganhou
espaço. Os gestores reconhecem
que o direito de alguns servidores
tem sido desrespeitado e garantiram
que está em desenvolvimento uma
proposta de normatização para
corrigir o problema.
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ESTÁGIO PROBATÓRIO
Alteração da lei de 2007 sobre reabilitação e readaptação. Antes, quem
tivesse problema de saúde poderia ser demitido. Com a mudança, a
Prefeitura deve esperar a recuperação do servidor. Ainda se conseguiu
garantir ao servidor em estágio probatório a transparência do processo de
avaliação. Quanto a nota, o corte reduziu de 85 para 75 e também a
possibilidade de repetir a pontuação.

APOSENTADOS

Através de ação na justiça, o Sismuc garantiu que os aposentados não
sofressem descontos referentes ao IPMC. A Prefeitura foi obrigada a
devolver R$ 24 milhões de cobranças indevidas.

DOAÇÃO DE SANGUE
Os servidores doadores de sangue não tinham
direito ao descanso de um dia, mesmo
estando regulamentado em lei federal. Após
pressões em mesa de negociação e denúncias
na mídia, a Prefeitura foi obrigada a
regulamentar o descanso de um dia.

LICENÇA PRÊMIO
Depois de diversas intervenções políticas e jurídicas, a Prefeitura criou a lei
que autoriza o pagamento em pecúnia da licença prêmio para os servidores
aposentados que não usufruíam o direito quanto estavam na ativa.
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NOVAS LUTAS
Embora a Campanha de Lutas tenha obtido
grandes avanços sociais, a mobilização não
pode parar. Principalmente porque faltou
incorporar as remunerações variáveis para
a saúde e uma maior valorização na Defesa
Social. A organização também é
fundamental porque neste ano o reajuste
não concedeu nenhum ganho real. Por isso,
é importante focar no piso salarial por nível
de formação. Também pressionar pelo fim
da meritocracia, que exclui a maioria dos
servidores, o combate ao assédio
moral, pela eleição de chefia e lutar
sempre pela melhoria das
condições de trabalho. A saúde
do servidor e sua aposentadoria
são foco desta campanha
contínua. Por fim, e mais
importante, estar mobilizado e
participativo para a construção
do Plano de Carreira em nove
grandes grupos da Prefeitura.
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NoVAS LUTAS

PISO POR NÍVEL

A falta de um Plano de Carreira global faz
com que muitos segmentos de níveis
diferentes tenham salários próximos ou
invertidos. O Sismuc defende o piso por nível
de formação: básico, médio, técnico e
superior. A defesa por nível foi aprovada em
assembléia geral realizada em 2011.

ASSÉDIO MORAL E MERITOCRACIA

A lei que combate o assédio moral deve se
basear em projeto encaminhado pelo
Sismuc. No entanto, para que ele não
sofra alterações, é necessário que os
servidores conheçam o projeto e
intensifiquem o combate ao assédio. Os
trabalhadores também devem se unir
para coibir a meritocracia, que premia
poucos pelo trabalho de muitos. O
sindicato defende que todo servidor que
se capacite tenham crescimento.
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NoVAS LUTAS

INCORPORAÇÕES

O IDQ tem sido usado ao longo do tempo como instrumento de
pressão e assédio entre os trabalhadores da saúde. O debate das
remunerações variáveis avançou em várias frentes neste ano. Mas a
saúde insiste em dizer que o IDQ é importante. A nossa luta agora é
pela incorporação do IDQ. Se a Administração quer ter uma forma de
avaliar o servidor, que a faça de outra forma e não vinculando isso a
remuneração dos trabalhadores.
As mesmas incorporações devem ocorrer com as demais
incorporações das gratificações, seja da Defesa ou Assistência Social ou
setores administrativos da cidade.
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NoVAS LUTAS
SAÚDE DO SERVIDOR
APOSENTADORIA

Tanto o regime de previdência dos servidores como o Instituto
de Saúde devem ter suas bases reavaliadas. Isso ocorre
através de um Grupo de Trabalho que avalia as leis que regem
o IPMC e o ICS. É importante que os servidores acompanhem
o andamento dessas mesas e sugiram sempre, através do sítio,
das consultas, coletivos e assembléia alternativas para garantir
um futuro melhor a todos.

ELEIÇÃO DE CHEFIAS

Interferir na gestão ou democratizar e
participar efetivamente de suas ações? Este
é o impasse para a eleição de chefias na
Prefeitura de Curitiba. Sem essa participação
dos servidores, ocorre que muitos membros
de outra gestão preteridos em seus cargos
são apenas remanejados. A eleição de chefia
é um processo importante de participação
de todos e de avaliação dos administradores
na busca da melhoria do serviço público.

PLANO DE CARREIRA

Até o fim de 2013 pelo menos nove grupos
devem discutir um novo Plano de Carreira
para todos os segmentos da Prefeitura. Este
grupo foi eleito em assembléia e coletivos
realizados no Sismuc. O objetivo é buscar o
fim da meritocracia, a valorização do
servidor pelo tempo de trabalho, o
crescimento financeiro e a valorização pelo
seu empenho em buscar se aprimorar e
estudar, de modo que o servidor possa
crescer automaticamente.
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O Sismuc é conhecido como um sindicato de luta, sempre
pronto a defender os servidores. Esse reconhecimento não é
mérito apenas desta gestão. É resultado do acúmulo de
campanhas promovidas desde 1998, ano em que o sindicato
foi fundado. Atualmente com cerca de 11 mil sindicalizados,
o Sismuc tem no tripé Organização por Local de Trabalho
(OLT), Formação e Comunicação o norte para construir pela
base um serviço público que desejamos.
Confira um resumo de nossas batalhas e conquistas em 25
anos de existência.
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CONQUISTAS HISTORICAS

1989
Servidores são transformados de celetistas em estatutários.
Perdas salariais acumulam 16%. Primeira greve obriga Jaime
Lerner a negociar. Reajuste chega a 55%.

1993
Duas greves são realizadas. A primeira é contra 300% de perdas.
Justiça persegue trabalhadores e Rafael Greca coloca a guarda
contra os servidores. Na saúde ocorre a primeira greve pela
redução de jornada para 30 horas semanais.

1994
Greve da Guarda garante 15% de reajuste, gratificação de risco de
vida de 30% e alimentação gratuita. Outras conquistas:
enquadramento dos atendentes de saúde, reenquadramento dos
ACDs e Atendentes de Saúde, gratificação de segurança como lei,
mesa de negociação permanente para o SUS, manutenção de
férias coletivas e recesso de 11 dias em julho nas creches.
1997
Sismuc cobra zeramento das perdas correspondentes a 11%,
vale transporte gratuito, jornada de 30 horas e percentual de
valorização do servidor de 20% a ser aplicado sobre os
rendimentos. Entre as conquistas está a Licença prêmio, que
vira lei após mobilização dos servidores.
2001
Servidores se mobilizam contra privatização das creches.
Também neste período o Sismuc se insere na luta contra a
privatização da Copel promovida pelo governo de Jaime Lerner.
Neste ano o sindicato conquista a gratificação de risco para
servidores de casas de abrigo.
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CONQUISTAS HISTORICAS

2005
Prefeitura oferece 5,98% de reajuste e servidores paralisam
atividades no dia 13. Perdas acumuladas chegam a 29,21%, entre
1993 a 1996, nas gestões de Rafael Greca e Cássio Taniguchi.
Governo parcelava reajuste em duas vezes. Com a união dos
servidores, que fizeram greve, o reajuste foi unificado em junho.
Foi o primeiro passo para a efetivação da data-base em 2006.
2007
Com a pauta sobre vale transporte e piso salarial e o mote
“Quem enxerga o valor do serviço público não deixa dívidas com
os trabalhadores”, trabalhadores da educação, Fundação de
Ação Social, Contra Turno e Faróis do Saber exigem atendimento
de reivindicações. Depois de várias manifestações, trabalhadores
conquistam piso de R$ 509,50, aumentado de R$ 380.
2009
Comunicação - Lançado novo jornal para períodos de campanha
salarial: o Mobilização.
Conquista - STF reconhece o direito dos servidores à
aposentadoria especial, depois de uma ação movida pelo
sindicato.
2010
Greve da Guarda garante 15% de reajuste, gratificação de risco de
vida de 30% e alimentação gratuita. Outras conquistas:
enquadramento dos atendentes de saúde, reenquadramento dos
ACDs e Atendentes de Saúde, gratificação de segurança como lei,
mesa de negociação permanente para o SUS, manutenção de
férias coletivas e recesso de 11 dias em julho nas creches.
2011
Servidores protestam contra ‘Pacotinho de bondades’ de Ducci.
Em greve, cirurgiões-dentistas reconquistam a paridade com os
médicos da Prefeitura. Ainda na saúde, mais de 4 mil servidores
conseguem redução de jornada para 30 horas semanais, uma
luta desde a fundação do Sismuc. Nasce o movimento “Excluídos
da saúde”, que não teve redução de jornada.
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OUTRAS

CONQUISTAS

ICS
O Instituto Curitiba de
Saúde é uma das
principais bandeiras do
sindicato. Na sua defesa
diversos atos,
mobilizações e
paralisações foram
feitas, inclusive com a
ocupação do Gabinete
do Prefeito em 2011
para conseguir que a
Prefeitura abrisse o
diálogo sobre o
Instituto. O sindicato,
ao longo dos anos,
conseguiu que a
Prefeitura não
reajustasse a alíquota
de 3,14% para cima e
também que a gestão
discutisse o novo
regulamento. Também
evitou que a Prefeitura
vendesse o Instituto
para um plano de
saúde privado. O
fortalecimento e o
atendimento de
qualidade do ICS,
portanto, dependem da
intensa mobilização e
fiscalização.
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==== balanco
final ====
j
Como podemos observar com esta Cartilha,
nossas lutas nos levaram a muitas vitórias. Elas só
ocorreram porque a Prefeitura entendeu a nossa
força e porque sempre tivéssemos a população ao
nosso lado na certeza que nossos avanços
melhoram seu atendimento.
Mas ainda há muito a se conquistar para
que possamos dizer: ‘‘Os servidores que
constroem nossa cidade são valorizados’’. 2013 é
um ano que exige de cada um e cada uma muito
esforço coletivo. A participação de todos é
fundamental, principalmente na construção de
novos Planos de Carreiras.
Novas conquistas dependem da nossa
mobilização. Por isso, convidamos a todos a
participar das reuniões dos coletivos, das
assembleias, a participar da formação sindical, a
ler e compartilhar as nossas informações nas redes
sociais, a sugerir reportagens e a fazer denúncias.
Boa luta a todos nós!
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