SISMUC - Rua Monsenhor Celso, 225 - 9º andar - Centro - 80.010-150 - Curitiba/PR

AGENDA
2 DE FEVEREIRO
Assembléia de Definição da
Pauta de Reivindicações dos
Servidores Públicos Municipais, para a Campanha de
Negociações 2006. Todos os
sindicalizados estão convidados a participar.
Local: Auditório do Sismuc
- Rua Monsenhor Celso, 225
– 9º andar – cj. 901/902
Horário: 18h30. Informações: 3322.2475.
2 DE FEVEREIRO
Coletivo de Mulheres da CUT, às 14
horas, no Sismuc (Rua Monsenhor Celso,
225 – 9º andar – cj. 901/902). Informações:
3322.2475.

8 DE FEVEREIRO
Reunião de representantes por local de
trabalho, em três horários: às 9h, 15h e
19h, no Sismuc (Rua Monsenhor Celso,
225 – 9º andar – cj. 901/902).
Informações: 3322.2475.

6 DE FEVEREIRO
Reunião do Coletivo de Saúde do
Sismuc, às 19h, no Sismuc (Rua
Monsenhor Celso, 225 – 9º andar – cj. 901/
902). Informações: 3322.2475.

8 DE MARÇO
Reunião de representantes por local de
trabalho, em três horários: às 9h, 15h e
19h, no Sismuc (Rua Monsenhor Celso,
225 – 9º andar – cj. 901/902).
Informações: 3322.2475.

12 DE ABRIL
Reunião de representantes por local de
trabalho, em três horários: às 9h, 15h e
19h, no Sismuc (Rua Monsenhor Celso,
225 – 9º andar – cj. 901/902).
Informações: 3322.2475.
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DO TRABALHADOR

NEGOCIAÇÃO
Passadas as festas de final de ano, é hora de retomarmos o calendário
de lutas dos servidores municipais.
No dia dois de fevereiro, teremos a
realização da Assembléia Geral para
definição da Pauta de Reivindicações 2006.
Desde já, é importante todos
os trabalhadores se reunirem, em
seus locais de trabalho, para discutir os problemas enfrentados e trazer esta discussão para o âmbito
de toda a categoria, dentro do Sindicato.
Com a Pauta em mãos, tirada
de forma democrática, ouvindo
cada servidor, teremos as condições
necessárias para exigir as melhorias
necessárias por ocasião da database, em 31 de março.
Vale lembrar que temos algumas questões centrais, a saber: a
reposição das perdas históricas,
que atingem 22,3%, segundo o
Dieese; o pagamento dos últimos
doze meses da data-base em parcela única, segundo índice oficial de
inflação, acordado com o secretariado municipal; e a questão do valealimentação, cujo projeto enviado
à Câmara não satisfaz as necessidades da imensa maioria dos trabalhadores.
Afora estas questões, temos
problemas que afetam diretamente
a qualidade de vida dos servidores:
a questão da prevenção de acidentes de trabalho, das doenças
ocupacionais, da jornada semanal
de 30 horas sem redução de salários, da realização de concurso público em diversas áreas, etc, etc. (SE
QUISER, COLOCAR OUTRAS
QUESTÕES)
Participe: esta é a maneira mais
eficiente de garantir os seus direitos!

Ajude a construir
a Pauta de
Reivindicações
Para negociar melhores salários,
saúde e condições de trabalho, é
importante a participação de todos
na assembléia do dia dois de
fevereiro
Está na hora de todos os servidores pararem para refletir
sobre os pontos que serão colocados na Pauta de Reivindicações
2006. Os problemas de cada setor, as dificuldades enfrentadas
pelos servidores e as melhorias que precisam ser feitas no ambiente do trabalhador: tudo isso tem que ser colocado em discussão, em cada local de trabalho, e trazido para o Sismuc. A assembléia de definição da Pauta de Reivindicações para a Campanha
de Negociações 2006 será realizada no dia dois de fevereiro, às
18h30 (primeira chamada) e 19h (segunda chamada), na sede do
sindicato (Rua Monsenhor Celso, 225 – 9º andar – cj. 901/902 –
telefone 3322.2475). Todos os trabalhadores estão convidados.
Venha e participe, sua presença é fundamental!

prevenção à saúde do
trabalhador tem sido
uma fonte de inúmeros
problemas dentro da Prefeitura.
A política da administração municipal nesta área foi bastante ausente nos últimos anos. Para corrigir esta falha, é preciso que os
servidores façam sua parte, denunciando a falta de condições de
trabalho e exigindo que cada unidade tenha o seu Mapa de Riscos
e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
Indispensável também é fazer

a CAT – Comunicação de Acidente
de Trabalho – em todos os casos de
acidentes, por mais simples que possam parecer, como é o caso de pequeno corte no corpo, perfuração
com agulhas, queda, choque com alunos nos corredores, lesões na remoção de um móvel ou no transporte
de qualquer material. Não deixe de
procurar a unidade de saúde para que
lá fique registrado também. É preciso que todos saibam que há pouco
tempo morreu servidor em decorrência de acidente de trabalho e outros
tantos se aposentam por invalidez.

Sindicato vai pedir
retroativo devido aos
servidores
Um ano depois, servidores estão sendo
transpostos para a parte permanente. Mas a
administração estaria recusando o repasse dos
valores referentes ao período
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SISMUC
Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Curitiba.
Endereço: Rua Monsenhor Celso, 225
- 9º andar - Centro - 80.010-150 Curitiba/PR.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Secr. de Imprensa e ComunicaÁ„o:
Alessandra Claudia de Oliveira.
Secr. de OrganizaÁ„o:
Cecilia de Souza Lima e Natalia de Paula Santos, Ester Caçula Duarte, Irene Rodrigues dos
Santos
Conselho Fiscal:
Maria Figueiredo Coutinho, Ivone Maria Ribeiro dos Santos, Ivanira Bianchi e Augusto Luiz da
Silva.
Suplentes
Antonio Carlos de Mello, Edson Pereira dos
Santos, Fernando Christiano Zimmermann,
Mário César R. dos S. Santos, Maria de Fátima
Paiva, Pedro Cirilo da Silva, Ilma Alves Bonfim
Suplentes Conselho Fiscal
Celina Greboge
Jose de Paiva
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Presidente:
Marilena Silva
Secr. Geral:
Delourdes de Barros Franco
Secr. de FinanÁas:
Rosana do Rocio Negrisoli
Secr. de Assuntos JurÌdicos:
Cleuza Antunes
Secr. de AdministraÁ„o e Inform·tica:
Marco Antonio Kucek
Secr. de Ass. Culturais:
Sandra Nazaré B. de Barboza
Secr. de FormaÁ„o Sindical / Est. SÛcio
EconÙmicos:
Michel Deolindo

É preciso que todos saibam que há pouco
tempo morreu servidor em decorrência de
acidente de trabalho e outros tantos se
aposentam por invalidez

DIREITO

EXPEDIENTE
DIRETORIA SISMUC
Gest„o Reconstruir pela Base

Faça a CAT.
Denuncie os acidentes
de trabalho

Fone/Fax: 3322-2475
Email: sismuc@onda.com.br
Jornalista Responsável: Sandro
Benjamim André - 2425/10-32/PR
Diagramação: Raro de Oliveira
Fotos: Sandro Benjamim André
Impressão e Fotolito: Gráfica Estado
do Paraná Tiragem: 7.000 exemplares

ários servidores tinham
condições de estar na
parte permanente da Lei
11000/2004, quando da publicação
do texto legal, em junho de 2004.
No entanto, foram mantidos na
parte especial. Somente com a realização do processo de transição é
que foi constatado o erro. Os servidores foram então dispensados
da realização da prova.
O problema é que já se passou
mais um ano, período em que estes
servidores tiveram perdas de, no
mínimo, 2,8% em seus vencimentos. Estes servidores estão sendo
transpostos para a parte permanen-

te, mas a informação administrativa é de que não receberão os valores perdidos ao longo deste tempo.
O SISMUC entende que as
pessoas têm direito a esta diferença. Portanto, se efetivamente não
houver o pagamento, o Sindicato
vai colocar um modelo de requerimento para os servidores pedirem
estes valores administrativamente.
Se a questão mesmo assim não for
resolvida, o Sindicato vai entrar com
ação judicial. É importante que todos os interessados entrem em contato com o SISMUC. Maiores informações pelo telefone 33222475.
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ALIMENTAÇÃO

Servidores protestam
contra as marmitas
Audiência Pública na Câmara e pesquisa dos sindicatos
comprovam a insatisfação geral dos trabalhadores, que
exigem o fim do sistema de marmitas e o repasse dos
recursos na forma de vale-alimentação para todos os
trabalhadores
troca da marmita por
um vale-alimentação
para os servidores municipais continua sem solução. Em
audiência pública na Câmara Municipal, dia 29 de novembro, centenas de servidores exigiram o cancelamento dos atuais contratos, o fim
dos gastos com terceirizações e o
repasse destes recursos diretamente aos trabalhadores, na forma do
vale-alimentação. Dezenas de servidores tomaram o microfone para
relatar os mais diversos problemas
e exigir uma solução.
Diante da pressão dos trabalhadores, foi definida a criação de
uma Comissão de Alimentação, que
reunirá representantes do Sismuc,
Sismmac, Prefeitura e Câmara de
Vereadores. Entre várias reivindi-

cações, os servidores querem o fim
do convênio com a empresa
Risotolândia e a aplicação imediata
dos recursos num programa de
vale-alimentação para os trabalhadores.
O Sismuc orienta os servidores para que pressionem os vereadores, por telefone e e-mail (veja
box) ou pessoalmente: as sessões
na Câmara acontecem às segundas,
terças e quartas, no período da tarde. Em ano de eleição, não resta
dúvida que toda e qualquer pressão externa será sentida de maneira
mais intensa pelos políticos de plantão.

LICITAÇÃO
Os administradores municipais
prometem uma solução para o caso

Servidor rejeita
marmita, diz
pesquisa

desde maio do ano passado, quando houve uma grande manifestação
dos servidores. Em novembro, o
prefeito enviou um projeto para a
Câmara que mantém as marmitas.
Pelo projeto, somente alguns poucos servidores que trabalham à noite
ou em fins de semana terão direito
ao vale-alimentação.
A coordenadora de alimentação
da SMRH, Alboni Ziemer, revelou
por sua vez que a prefeitura está
fazendo uma nova licitação na área
de alimentação. Os contratos com
a Risotolândia foram assinados na
gestão Taniguchi e prorrogados
pelo prefeito atual. “O prazo dos
contratos está se esgotando”, diz a
assessora. Presente à audiência,
Alboni não se manifestou sobre as
críticas à Risotolândia.

Os servidores rejeitam a marmita. É o
que mostra a pesquisa realizada pelo
Sismuc e Sismmac, com 1.571 servidores, entre 17 de outubro e 25 de novembro de 2005. Mais de 65% dos trabalhadores qualificam a marmita da
Risotolândia como “ruim”, enquanto
59,9% afirmam ter encontrado “objetos estranhos” (como “fios de cabelo”, “pedras”, “insetos”, “ovos com
casca”, “bitucas de cigarro” e “chicletes”). A comida “fria”, a "falta de higiene" e o "aspecto desagradável" foram
as principais reclamações. O resultado
é que 65,9% dos trabalhadores simplesmente “desistiram” de consumir a marmita.

TELEFONES DOS VEREADORES
GABINETE

R. 1

R. 2

R. 3

R. 4

R. 5

FAX

Todos os telefones iniciam com: 3350 + RAMAIS
PRESIDÊNCIA

4502

4503

4504

4505

Aladim Luciano

4627

4628

4630

4631

4830
4632

Aldemir Manfron

4513

4514

4515

4516

4518 3350-4517

André Passos

4525

4526

4527

4528

4530 3350-4529

Angelo Batista

4645

4646

4647

4648

4650 3350-4649

Beto Moraes

4942

4943

4944

4945

4946

Celso Torquato

4579

4580

4582

4583

4584 3350-4581

Custódio da Silva

4936

4937

4938

4939

4940

Dona Lourdes

4609

4610

4611

4612

4613

Fábio Camargo

4711

4712

4713

4714

4716 3350-4715

Felipe B. Côrtes

4507

4508

4509

4510

4511

Geraldo Bobato

4567

4568

4569

4570

4572 3350-4571

Jair Cézar

4585

4586

4587

4588

4590 3350-4589

Jairo Marcelino

4591

4592

4593

4595

4596 3350-4594

João C. Derosso

4597

4598

4599

4600

4602 3350-4601

Jonatas Pirkiel

4549

4554

Jorge Bernardi

4537

4538

4539

4540

4542 3350-4541

José R. Sandoval

4663

4664

4665

4666

4668 3350-4667

Julieta Reis

4633

4634

4635

4636

4638 3350-4637

Luís Ernesto

4693

4694

4695

4696

4696 3350-4697

Luizão Stellfeld

4657

4658

4659

4660

4661

Manassés Oliveira

4561

4562

4564

4565

4566

Mario Celso

4543

4544

4545

4546

4548 3350-4547

Nely Almeida

4651

4652

4653

4654

4655

Ney Leprevost

4669

4670

4671

4572

4674 3350-4673

Pastor Gilso de Freitas

4928

4929

4930

4931

4932

Paulo Frote

4621

4622

4623

4624

4626 3350-4625

Paulo Salamuni

4573

4574

4575

4576

4578 3350-4577

Profª. Josete

4603

4604

4605

4606

4608

Roberto Hinça

4675

4676

4677

4679

4680

Roseli Isidoro

4681

4682

4683

4684

4686 3350-4685

Sabino Pícolo

4699

4700

4701

4704

4703 3350-4702

Serginho do Posto

4705

4706

4707

470

Sérgio Ribeiro

4555

4556

4557

4558

4559

Stephanes Jr

4687

4688

4689

4690

4692 3350-4691

Tico Kuzma

4615

4616

4618

4619

4620

Tito Zeglin

4519

4520

4521

4522

4524

Valdenir Dias

4639

4640

4641

4642

4643

Zé Maria

4531

4532

4533

4534

4536

3350-4553

4710
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DENÚNCIA

POLÍTICA

Câmara cria cargos no
“apagar das luzes”

Fórum Social
Mundial será em
três continentes

Novos contratados terão megasalário, na casa dos
R$ 6.700,00 por mês. E sem precisar fazer concurso
s vereadores rejeitam
projetos de interesse dos
servidores municipais
com a velha desculpa da falta de
recursos. Mas não pensaram duas
vezes em criar 50 novos cargos
comissionados, isto é, sem concurso. Cada assessor técnico parlamentar vai ganhar R$ 3.367,59 por
mês. Mas não é tudo: o texto prevê
uma gratificação adicional que vai
elevar o salário final para R$
6.735,33. É um salário absurdo,
diante do que recebe a grande maioria dos servidores públicos concursados do nosso município.
Com a medida, os cofres públicos terão uma despesa adicional
de R$ 3,6 milhões por ano. O pro-

jeto foi aprovado no "apagar das
luzes", faltando três dias para o
recesso parlamentar. Aprovar às escondidas é uma maneira bem conhecida de evitar críticas, ainda mais
quando se trata de uma contratação
polêmica e recheada de interesses
pessoais.
Além dos 40 assessores técnicos, foram criados dez cargos de
"assistente técnico às comissões",
de símbolo "CC-9", com salário
mensal de R$ 1.010,28. Em maio
de 2005, o prefeito Beto Richa sancionou uma lei que criou 81 novos
cargos em comissão no poder Executivo. Na época, a própria Prefeitura de Curitiba estimou uma despesa anual da ordem de R$ 3,6 mi-

lhões com tal medida.
No mesmo mês, a Câmara Municipal aprovou um projeto que acabou por criar 56 novos cargos
comissionados no poder Legislativo. Impacto orçamentário estimado pela própria diretoria contábil
da Câmara: R$ 1,6 milhão. Em menos de um ano, o Legislativo criou,
portanto, 106 novos cargos.
Apenas a vereadora Professora Josete votou contra o projeto.
Josete confirmou que não irá nomear nenhum dos novos cargos em
seu gabinete, como já havia feito
em maio. Na época, Josete solicitou por escrito a aplicação dos recursos correspondentes ao cargo
em obras na área da educação.

COLETIVO

Participe do
Coletivo dos Aposentados

epois de quatro edições na
capital gaúcha e uma na
Índia, o Fórum Social
Mundial de 2006 se realizará entre 24
e 29 de janeiro de forma policêntrica.
Será simultaneamente no Máli (África), na Venezuela (América) e no Paquistão (Ásia).
Este evento, que começou em
Porto Alegre em janeiro de 2001,
reúne militantes de todas as partes
do planeta. É o momento em que
movimentos afins trocam experiências e articulam ações comuns
para defender o meio ambiente e
controle sobre o capital especulativo e combater o imperialis-

mo e totalitarismo do mercado.
O Fórum Social Mundial é o
júbilo da diversidade, onde pessoas
se unem para a construção de um
outro mundo possível.
Foi nos fóruns sociais que se
consolidou pelas três américas a campanha popular contra a Alca (Acordo de Livre Comércio das Américas).
Outra campanha foi contra a
guerra do Iraque, que levou milhões
de pessoas às ruas, especialmente na
Europa. A imprensa de grande
abrangência, que serve ao mercado,
ignora o Fórum Social. Quando faz
cobertura, procura desqualificar o
evento e os temas em debate.

MOMENTO DE ALEGRIA

7 de fevereiro
Oficina com aula de
cestaria

21 de fevereiro
Passeio com grupo de
aposentados
7 de março
Oficina de artes

30 de março
Aniversariantes do
trimestre
4 de abril
Oficina de artes
27 de abril
Palestra sobre
aposentadoria

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 de janeiro
Boas-vindas com palestra
sobre “Imposição de
Mãos”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ATIVIDADES

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Confira a agenda de atividades do Coletivo de Aposentados do
Sismuc e participe! As reuniões acontecem sempre no horário
das 15 horas, no Sismuc (Rua Monsenhor Celso, 225 – 9º Andar
– Centro). Mais informações pelo telefone 3322-2475.

A direção do Sismuc prestigiou o trabalho realizado pelas
educadoras do CMEI Palmeira, no Tatuquara, no final do
ano. Foi uma bonita festa para as crianças e que mostrou
bem o carinho com que nossos servidores fazem o seu
trabalho no dia-a-dia.

