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ENTREVISTA

O Instituto Curitiba de
Saúde (ICS) e o Instituto de
Previdência do Município de
Curitiba (IPMC) compõem
o sistema de seguridade dos
servidores municipais da capital. Pautados por uma gestão
privatizante, de acordo com o
modelo neoliberal de Beto Richa, os institutos vêm passando
por uma série de problemas,
fruto do gerenciamento sem
compromisso com o bem estar
dos trabalhadores, mas com o
lucro.
Esse é o resultado da política autoritária e sem transparência que procura evitar que os
servidores tenham o controle
sobre os investimentos, decisões e gestão dos seus próprios
fundos.
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OLT

Editorial

É assim que se constrói,
só assim que se conquista
O importante é os servidores construirem momentos de discussão
coletiva sobre os problemas de seu local de trabalho e, a partir disso,
definirem possíveis ações. Pode-se, onde for possível, construir reuniões na casa de algum colega, por exemplo, fora do expediente, ou
em algum espaço comunitário do bairro (igreja, associação) ou mesmo
na sede do sindicato. O importante é que esses momentos sejam um
espaço organizado pelos servidores e sem a presença de chefias ou
cargos comissionados para que todos possam se sentir à vontade e
discutirem os problemas.
Nessa reunião os trabalhadores podem, inclusive, eleger seu representante junto à direção sindical.
Essa autonomia dos locais de trabalho e dos trabalhadores só acontecerá com formação permanente, como troca de informações sobre as
negociações e direitos e até mesmo dos direitos já conquistados pela
organização sindical, isto dá uma legitimidade de maneira fabulosa,
difícil de ser medida.
A exemplo disso, tivemos recentemente a organização dos guardas
municipais que começaram a se reunir e construir seu plano de cargos,
carreiras e salários e acumulam conquistas importantes. Realizaram
seminário, ato público na Boca Maldita, de baixo de chuva, construíram uma pauta especifica, elegeram sua comissão de negociação e
continuam mobilizados e conversando com os demais guardas para
as negociações. Pois organizados conquistamos e é essa a palavra de
ordem da guarda municipal de Curitiba, hoje.
Citamos, ainda, o exemplo de organização no local de trabalho exercido por nossos educadores do Cmei Vila Diana e as manifestações dos
aposentados contra o aumento da alíquota do ICS, pela sua gratuidade
e a garantia da aposentadoria especial.
No plano geral, verificamos a mobilização nacional dos trabalhadores organizada pela CUT, exigindo a redução da jornada de trabalho.
Também percebemos trabalhadores de outros setores em processo de
greve pelo avanço em suas pautas.
Tudo isso nos mostra que só através da organização, do debate, da
problematização e mobilização é que mudamos as coisas.
Nossa campanha de lutas 2010 esta aí e a organização no local
de trabalho deve ser o nosso modelo de organização para nossas
conquistas.
Diretoria do Sismuc

Coluna do Leitor

Aumento do ICS, não!
Sou contra o aumento da alíquota do ICS. Já ganhamos pouco. Nossos salários estão defasados. Estou aposentada há 12 anos e já perdi mais de um salário
e meio. Com relação à manifestação, foram poucas pessoas, mas mesmo assim
devemos pensar positivo daqui pra frente. Tem que haver mais divulgação sobre
esses projetos do prefeito Beto Richa contra os funcionários. A defesa da gratuidade
é uma conquista difícil, porém, não é impossível.
Mas vamos à luta!
Celina Greboge é aposentada da PMC

Envie comentários, sugestões
e opinião para imprensa@sismuc.org.br.

Educadoras dão exemplo de
organização no local de traba-

Edinete se explica após cobrança dos trabalhadores.

ducadoras do Cmei Vila
Diana estão dando exemplo de companheirismo,
solidariedade e organização. Elas aprovaram uma
pauta de reivindicações
relacionada às condições de trabalho
que inclui o respeito a hora-permanência, solicitação de concursos públicos
para contratação de servidores e alimentação para todos. O documento será
apresentado para as chefias, visando a
melhoria também do serviço prestado
à população.
A iniciativa foi tomada após um
ato ofensivo da chefe do núcleo regional de educação do Boa Vista Edinete
Fátima de Souza. Em reunião de diretores ela mostrou uma foto, tirada sem
permissão, na qual uma educadora do
Cmei Vila Diana era exposta de forma
indevida. A atitude revoltou, não apenas
a educadora, mas todas as trabalhadoras
do Cmei que exigiram retratação de
Edinete. Um documento assinado por
elas acusa a chefe do núcleo de tentativa
de denegrir a imagem dos educadores.

EXPEDIENTE
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A representante no local de trabalho Eliane da Cruz Cardoso conta que a
prática das chefias tem sido de apontar
problemas, mas não se dispõem a resolvê-los. O fato que envolveu a servidora
“foi encarado como ofensa por toda a
categoria”, diz Eliane.
Em reunião na secretaria de educação, diretores do Sismuc cobraram
satisfações sobre o caso e entregaram
o documento das educadoras para
Ida Regina de Mendonça, chefe do
departamento de educação infantil,
e Meroujy Cavet, superintendente de
gestão educacional. O principal problema, na opinião de Alessandra Cláudia
de Oliveira, secretária de imprensa e
comunicação do Sismuc, é a forma
como o fato foi conduzido por Edinete.
“Houve exposição de um educador em
reunião de gerências. Isso não dá para
admitir”, disse.
Durante a reunião Edinete não
admitiu ter errado, mas comprometeuse em voltar ao Cmei para nova reunião
com as trabalhadoras.

Secretaria de Assuntos Culturais
Cassia Regina Furtado Guimarães
Secretaria de Organização de Base
Rogerio Miranda Gomes
Ana Paula Cozzolino
Alessandro Alka Cordeiro
Marcos Armando Alves Pereira
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Suely Aparecida Do Prado
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Diogo Rodrigo Monteiro
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Públicos Municipais de Curitiba.
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Fone/Fax: 3322-2475
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Controle social

Marcha

Pela redução da jornada,
mais empregos e melhor
qualidade de vida
a próxima quarta-feira,
dia 11 de novembro,
a CUT e as demais
centrais brasileiras se
reúnem em Brasília
para levar aos membros do executivo e do legislativo
brasileiro uma pauta unificada dos
trabalhadores.
Da mesma forma que nas mobilizações anteriores, quando obtiveram
conquistas como a política de valorização do salário mínimo, a 6.ª Marcha
da Classe Trabalhadora irá cobrar a
implementação de uma agenda positiva que inclui a redução da jornada
de trabalho sem redução de salário.
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 231/95, que há 14
anos tramita no Congresso, reduz
a jornada de trabalho de 44 para 40
horas semanais e eleva de 50% para
75% o valor da hora extra.
“Isso faz com que grande parte
dos empresários passem a contratar,
ao invés de explorar a força de trabalho por meio do aumento das horas
extras, para dar conta do aumento
da produção que vem acontecendo
em todos os setores”, explica Artur
Henrique, presidente da CUT.
Segundo avaliação do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese),
a associação das duas medidas será
capaz de gerar cerca de dois milhões

de empregos formais em todo o país.
Além disso, proporcionará ao trabalhador tempo para o convívio familiar,
para a qualificação e lazer.
“Você ouve os empresários falando sobre a necessidade de investir
em qualificação profissional e que o
mercado está precisando de trabalhadores cada vez mais qualificados.
Mas, como alguém que se desloca de
ônibus, trem ou metrô por duas horas,
trabalha oito horas e ainda gasta mais
duas horas para voltar para casa vai se
qualificar?”, questiona.
Servidores em Brasília
O Sismuc organizou um ônibus
para levar servidores a 6ª Marcha. A
redução da jornada é encarada como
uma pauta conjunta pelos sindicatos
do setor público também, já que
as condições de trabalho do setor
privado têm sido apreendidos pelos
governos municipal, estadual e federal.
Aprovada
Em junho deste ano, uma Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a
redução. O projeto agora segue para
ser votado em dois turnos na Câmara
e depois será encaminhado ao Senado.
A última redução do número de
horas trabalhadas no Brasil ocorreu
em 1988, na Constituição, que alterou
de 48 para 44 horas semanais.
Fonte: Com informações da Imprensa CUT

Comparação da jornada de
trabalho semanal entre países

Mudar o modelo de excluEsse é o desafio dos movimentos
sociais na Conferência Municipal
de Curitiba 2009
4ª Conferência
Municipal
da Cidade
de Curitiba
(Comcuritiba) será realizada neste dias 27 e 28 de
novembro. O lema deste
ano é “Cidade para todos
e todas com gestão democrática, participativa e
controle social”. Organizações da sociedade civil e
da gestão pública indicam
os participantes que têm a
missão de debater problemas sociais e propor políticas públicas. O Sismuc
tem direito a 5 vagas natas
e di-vidirá mais 35 com
outros sindicatos.
O diretor do Sismuc
Juliano Soares, que também é membro da Comissão Preparatória da
Conferência, ressalta os
problemas nos critérios de
repre-sentatividade do evento. “Muitas
organizações que deveriam representar
a população e os trabalhadores acabam
votando junto com a prefeitura”. O
mesmo problema é constatado por
Carla Dinahel Costa, atual suplente
no Conselho Municipal da Cidade de
Curitiba (Concitiba). Troca de favores
estariam entre os principais motivos
para votos sem independência em relação ao poder público.
Problemas como, por exemplo, do
déficit habitacional (falta de moradia)
em Curitiba acabam deixando de ser
abordados de forma adequada e reproduzem o modelo de exclusão social.
A coordenadora nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia
(MNLM) Hilma de Lourdes Santos
aponta as dificuldades da população
de baixa renda em obter um imóvel,
atualmente, em Curitiba. A Companhia
de Habitação de Curitiba (Cohab) têm
construído moradias para famílias com
renda acima de três salários mínimos.
Na opinião de Hilma, isso não resolve

acesse www.sismuc.org.br

o problema e se transforma em oportunidade de lucro para uma empresa
de economia mista como a Cohab. Boa
parte dos servidores municipais de Curitiba, por exemplo, não têm condição de
participar desses programas, pois a renda
esta abaixo do exigido.
O resultado é uma fila de 60 mil
famílias inscritas na Cohab, em busca de
uma casa própria, segundo ela. “Enquanto isso, temos 54 mil imóveis vazios ou
subutilizados no centro de Curitiba, que
poderiam se transformar em zonas de
habitação de interesse social”, diz Hilma.
Representam os servidores na 4ª
Comcuritiba, além de Juliano Soares e
Carla Dinahel, também as servidoras
municipais Salvelina Borges e Francisca
Alves Filho. As demais vagas serão divididas entre sindicatos e os delegados
serão indicados de acordo com critérios
que levem em consideração a participação em movimentos sociais.

4

Novembro de 2009

Avanço

Aumento da alíquota do ICS é barrado
Pressão da categoria faz presidente do ICS recuar, mas risco ainda existe.
mobilização dos servidores da prefeitura de
Curitiba barrou, ao menos temporariamente, o
aumento da alíquota do
ICS. A proposta apresentada pelo presidente do instituto José
Lupion Neto aumenta o desconto no
contra-cheque em 12% sobre o valor
da alíquota, atualmente em 3,14%. Seu
principal argumento é de que houve
aumento de gastos. “A receita não pode
ficar inferior à despesa”, afirma. A medida vem sendo contestada pelo Sismuc
e Sismmac por uma série de motivos.
Entre eles o fato de que a prestação
de contas realizada no conselho fiscal
não vinha apresentando déficit. Além
disso, também se questiona que o aumento implica em onerar os salários já
defasados da categoria, sobretudo dos
aposentados, que são, em geral, quem
mais utiliza os serviços do ICS.
Um caso ilustrativo é o do aposentado Pedro Cirilo da Silva. No seu
contra-cheque, o qual ele faz questão
de mostrar, consta uma remuneração
líquida de R$ 443,32, sendo que pelo
ICS são descontados R$ 17,12. Nos
casos de serviços de saúde de média e
alta complexidade, ele ainda tem que
pagar mais 30% dos custos. O aumento da alíquota, segundo ele, torna as
coisas ainda mais difíceis. “Está errado.
Além dos gastos do mês, ainda tenho
que comprar remédios. Não poderiam
aumentar esse desconto”, indigna-se.
As mobilizações organizadas nas

últimas semanas para barrar o aumento fizeram com que o presidente
do conselho administrativo Walmor
Trentini retirasse a questão da pauta da
reunião realizada no último dia 5. Ele
seguiu a orientação de Lupion Neto
que acabou cedendo após o pedido dos
sindicatos por uma avaliação da dotação
orçamentária do município. O objetivo
dos representantes dos trabalhadores é
garantir a gratuidade do plano a partir
do financiamento total do ICS pela

Servidores se mobilizam para evitar aumento da alíquota e exigir gratuidade do

prefeitura.
O caso vai ser rediscutido em novas reuniões e a mobilização continua.
“Não ganhamos nada ainda. Para que

o aumento do desconto dos servidores seja retirado da pauta e para que a
gratuidade seja garantida, precisamos
continuar nosso plano de ações”, diz
Irene Rodrigues, secretária de assuntos
jurídicos do Sismuc.
Os sindicatos também questionam
o modelo de gestão e de representação
dos conselhos e do próprio ICS. O
presidente Lupion Neto, que confessou
pagar plano de saúde particular, não é
servidor público de carreira, mas ocupa
o cargo por indicação de Beto Richa. Ao
invés de priorizar a qualidade do serviço
a ser prestado aos servidores, ele vem
gerenciando o instituto da mesma forma
como a uma empresa, onde os lucros falam mais alto que o bem estar social. Nos
conselhos, o problema é parecido, pois
a maioria dos representantes também
é indicada por Richa. Os trabalhadores
que são a parte mais interessada acabam
tendo sua representatividade reduzida
tanto na diretoria como nos conselhos
e dificilmente conseguem evitar medidas que prejudicam os trabalhadores. A
alternativa são as mobilizações.

Você sabia?

Uma mão...

O presidente do IPMC Walmor Trentini é também presidente do
conselho de administração do ICS. “Coincidentemente”, o presidente
do ICS José Lupion Neto é presidente do conselho de administração do
IPMC. Essa dupla de cargos comissionados que não são servidores de
carreira, gerenciam praticamente todo o sistema de seguridade social
dos servidores da prefeitura. Ambos, a mando de Beto Richa, praticam o
mesmo tipo de gestão e cumprem o mesmo papel: evitar que os servidores
saibam quais são as aplicações financeiras dos institutos.

acesse www.sismuc.org.br
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Previdência

IPMC em mãos erradas
Fundo de previdência dos servidores sofre com péssimas gestões e irregularidades.

m dos maiores fundos de
previdência do Paraná, o
Instituto de Previdência
do Município de Curitiba (IPMC), com um
patrimônio avaliado em
R$ 100 milhões, é responsável pelo
gerenciamento de pagamentos e benefícios de cerca de 40 mil servidores da
cidade. Alvo de interesses particulares,
o instituto vem sofrendo com péssimas gestões, falta de transparência e
autoritarismo.
No mais recente escândalo o
ex-presidente do IPMC Lourenço
Fregonesi, indicado por Beto Richa, é
acusado de compra de títulos podres
de bancos, ao longo de 2007. O resultado foi um prejuízo aproximado
de R$ 2,7 milhões, segundo estimativa
do ministério da previdência. A movimentação que ocorreu às escondidas foi
avalizada pelo presidente do conselho
fiscal, na época, Amadeu Martinato, e
contou com orientação do consultor da
Sulamérica Investimentos Andre Paes.
A descoberta foi feita na auditoria periódica do ministério, em 2008. O caso
está na polícia federal (PF).
Os representantes dos trabalhadores nos conselhos não tiveram acesso
às aplicações, conforme relato à PF da
presidente do Sismmac e titular no conselho de administração Simeri Calisto.
Irene Rodrigues, diretora do Sismuc e
suplente no conselho, também aponta
a falta de transparência.

á uma série de outros imóveis
comprados pelo instituto em
Curitiba e que não passam
por uma avaliação precisa.
As decisões sobre o futuro
do fundo de previdência
dos servidores continuam restritas a uma
cúpula indicada pelo prefeito de cargos comis-sionados, que não são funcionários de
carreira. O próprio Walmor Trentini, presidente atual do IPMC, acabou admitindo
que os negócios não foram bem feitos. “Os
imóveis que o Conselho de Administração
decidiu alienar foram avaliados em R$ 11,4
milhões, mas só rendem R$ 36 mil por mês
em aluguel. É um retorno abaixo do que é

Caso Delta: exemplo de irregularidade
ssa não é a primeira
vez que o IPMC vira
caso de polícia. Em
outubro de 2007 o
Superior Tribunal de
Justiça (STJ) reconheceu a ilegalidade da compra
do edifício Delta sem licitação,
realizada no início dos anos 2002.
A justiça determina que o negócio,
que envolve perto de R$ 20 milhões,
seja desfeito e que os responsáveis
sejam punidos. Entre eles Edmundo
Rodrigues da Veiga Neto, presidente do IPMC, na época, indicado pelo
prefeito Cássio Taniguchi (gestão
em que Beto Richa era vice-prefeito), além dos assessores e conselheiros que aprovaram a compra.
A única pessoa fora do processo é
a servidora Nilza Alberto, eleita em
assembleia sindical, que representava os servidores no conselho de

administração e deu o único voto
contrário à compra do Delta.
O motivo pelo qual não se
cumpre a decisão é que o STJ
atendeu um pedido da empresa que
construiu o edifício, o Consórcio
Delta Corporation (com 67% das
ações da família Gulin e o restante
de Irmãos Thá) de ser ouvida no
processo, já que também é parte
interessada. Por isso, o processo
voltou à Vara da Fazenda Pública
para que a empresa apresente sua
defesa e, agora, o processo aguarda
um parecer.
“O mérito está mantido. O
IPMC tem que desfazer o negócio
e os responsáveis devem ressarcir
os cofres do instituto, por que o
depoimento da empresa não muda
a decisão da justiça. Agora, é uma
questão de tempo”, diz Irene Rodrigues.

Não dá para entender
O IPMC ocupa um conjunto de salas no edifício Delta pelo qual paga aluguel. Mesmo sendo dono
de 80% do edifício e dono de uma série de imóveis vazios no centro de Curitiba, a diretoria executiva do
instituto opta em pagar aluguel para a prefeitura.

normal no mercado”, declarou em matéria
publicada na página da câmara municipal.
Os diretores do Sismuc têm cobrado
insistentemente alterações na lei 9.626/99
do IPMC, visando o fortalecimento da
representatividade dos trabalhadores nos
conselhos e a eleição direta de servidores
de carreira para a diretoria executiva. O objetivo é garantir transparência e democracia
nas decisões e gestão do fundo.
“Hoje a administração detém a maioria dos votos no conselho e impõem seus
interesses. O resultado está aí. Mudar isso
depende da mobilização da categoria e da
vontade do prefeito”, completa Irene.

Pressão pela
aposentadoria especial
s diretores do Sismuc e do Sismmac, acompanhados de
aposentados têm se mobilizado, nos últimos dias, para
exigir satisfações do presidente do IPMC Walmor Trentini.
O objetivo é pressionar pelo cumprimento da decisão do
Superior Tribunal Federal (STF), que garante o direito à
aposentadoria especial no serviço público municipal de
Curitiba. Vários processos foram abertos na prefeitura, mas até agora
nenhum servidor recebeu o benefício. Alguns estão parados há mais
de 30 dias, conforme relatos da categoria. Trentini, por sua vez, disse
que aguarda a implantação de lei para regulamentar a concessão do benefício. A procuradoria geral do município, por meio de Majoly Hardy,
se comprometeu em elaborar uma proposta até o final de novembro.
O Sismuc prepara novas estratégias para pressionar pela garantida do
direito à aposentadoria especial.

acesse www.sismuc.org.br
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Estágio

Aprendizado ou explora-

estágio tem por função o
aprendizado para a vida
profissional. Pelo menos
esse deveria ser o princípio que move empresas
a contratar estudantes.
Com a necessidade cada vez maior de
obtenção de lucros, o que deveria ser
aprendizado, no entanto, vem sendo
utilizado como forma de exploração.
Substituição de trabalhadores estáveis
por estagiários é uma prática que tem
se tornado comum, uma vez que se
reduzem os custos com o trabalho,
mudando, portanto, a real função do
estágio.
Infelizmente esse não é um problema exclusivo das empresas particulares.
Com a privatização da gestão do serviço
público, práticas de intensificação do
trabalho e mecanismos para fugir de
encargos trabalhistas também têm sido
utilizados por governos. Em Curitiba
são constatadas tentativas de burlar
direitos e evitar aumento dos gastos
com folha de pagamento.
No Cmei Butiatuvinha a diretora
Stela Fragoso declarou para a diretora
do Sismuc Ana Paula Cozzolino a
intenção de manter uma estagiária em
sala de aula sem a supervisão de um
profissional.
A lei 11.788, conhecida como
Lei do Estágio, determina o seguinte,
no artigo terceiro: “O estágio, como

ato educativo escolar supervisionado,
deverá ter acompanhamento efetivo
pelo professor orientador da instituição
de ensino e por supervisor da parte
concedente”. O estagiário em sala sem
supervisão adequada caracteriza vínculo
empregatício, pois, nesse caso, o estagiário estará executando tarefas que são
de competência do educador.
A diferença não está apenas na qualidade do serviço ou no conhecimento
e experiência necessários para executar
a tarefa, mas também nos direitos envolvidos. O piso salarial de um servidor
da educação para 40 horas semanais

é de R$ 1.095,63, enquanto que um
estagiário da prefeitura recebe R$ 2,50
a hora, o equivalente a R$ 400 por mês
de bolsa-auxílio. Ou seja, quase R$ 700
a menos, fora as conquistas do trabalho
formal estatutário da categoria.
Sobre o assunto, a própria diretora de educação infantil Ida Regina de
Mendonça declarou que já conversou
com a diretora do Cmei e que esse tipo
de atitude não é difundido pela administração municipal. “Nenhum Cmei
pode ter estagiário em sala de aula sem
supervisão”, afirma ela.

Comparação da remuneração
de educador e do estagiário

Projeto

Richa tenta abafar
erro no Projovem
com “Família Curitibana”
Para tentar minimizar os efeitos
políticos-eleitoreiros da perda de
recursos federais do programa Projovem, Beto Richa resolveu criar um
programa paliativo. O “Família Curitibana” visa assegurar um auxílio de
R$ 50 para cerca de 7 mil famílias. O
Projovem, por outro lado, atenderia
9 mil jovens, com uma bolsa-auxílio
de R$ 100,00, o que representaria R$
9 milhões a mais a serem investidos
em políticas públicas para pessoas
de baixa renda. O problema veio a
público no mês passado, por meio
da bancada de oposição da câmara
municipal.
“Se o cronograma de 2009
tivesse acontecido dentro do previsto, a Prefeitura prestaria contas
do programa em dezembro desse
ano e até março receberia a verba
para 2010. Mas como ano que vem
é ano de eleição, o governo federal
fica impedido de repassar recursos
após o dia 3 de abril. Já estamos em
setembro e não foram iniciadas as
aulas, que duram pelo menos seis
meses. Ou seja: não há mais tempo
suficiente para pleitear os recursos
para os dois anos, mas apenas um”,
explica o líder da oposição, vereador
Jonny Stica (PT).

Responsabilidade

Eleição para Conselho Tutelar ocorre dia 29/11
eleição de membros do
Conselho Tutelar ocorre
no dia 29 de novembro
e os servidores também
podem participar da votação, mas será que todos
estão preparados para participar? A
diretoria do Sismuc chama a atenção
dos trabalhadores para a importância da
participação consciente neste processo
eleitoral. O Conselho Tutelar tem por
função proteger e agir em defesa da
infância e juventude, fiscalizando e atuando para que existam políticas públicas
e serviços de qualidade para a garantia
dos direitos fundamentais dessa parcela
da população.
Todos os membros do Conselho
Tutelar são eleitos a cada três anos e

recebem uma remuneração mensal para
Confira abaixo os locais de votaComo forma de evitar o voto
atuar plenamente em defesa dos direitos irresponsável, o sindicato orienta a ca- ção e participe. A votação ocorre das
da criança e do adolescente. Esse espaço tegoria para que analise o perfil de todos 8 às 17 horas, bastando a apresentação
democrático de controle social sobre a os candidatos, buscando informações de documento de identidade e título
gestão pública, conquistado pela popu- sobre sua conduta e seus compromis- de eleitor. A lista de candidatos pode
lação brasileira, pode ser um importante sos e seu grau de conhecimento que o ser consultada pelo seguinte endereço:
www.fas.curitiba.pr.gov.br.
aliado na luta por uma sociedade melhor cargo exige.
e com oportunidade para crianças
e jovens.
“Infelizmente, alguns ainda
Bairro Novo – Escola Municipal Bairro Novo do CAIC (rua Pastor Valdomiro Bilesk)
se utilizam desse cargo público
Boa Vista – Escola Municipal Ricardo Krieger (rua Maria Geronasso do Rosário, 346)
como trampolim político, troca
Boqueirão – Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo (rua Carlos de Laet, 4130)
de favores para obter vantagens
Cajuru – Escola Municipal Durival de Britto e Silva (rua Emílio Bertolini, 44)
pessoais, doações ilícitas para
CIC – Escola Municipal Otto Bracarense Costa (rua Des. Cid Campelo, 4061)
campanhas, prêmios em troca de
Matriz – CEEBEJA Paulo Freire (rua Almirante Gonçalves, 1423)
voto e tráfico de influências para
Pinheirinho – Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira (rua Leon
Nicolas, s/nº)
apoio de políticos mal intensioPortão – Escola Municipal Papa João XXIII (rua Itacolomi, 700)
nados”, alerta a assistente social
Santa Felicidade – Escola Municipal dos Vinhedos (rua Zem Bertapelle, 55)
da PMC Marilena Silva.

Locais de votação

acesse www.sismuc.org.br
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Basta

Plano de Cargos

Jornada de 30 horas
Pauta da guarda
é principal bandeira está na secretaria
do PCCS/SUS
ela primeira vez os servidores de Curitiba têm
a chance de participar
da construção do plano de cargos, carreiras
e salários (PCCS) para
trabalhadores do Sistema Único de
Saúde (SUS). Esta é uma conquista da
categoria e do sindicato que há tempos
vem criticando o atual plano em que
estão inseridos estes servidores. A lei
municipal 11.000 não inclui algumas
especificidades dos trabalhadores que
atuam na área da saúde, conforme a lei
federal 8.124/1990.
Dentre as principais mudanças
para o novo plano, propostas pelo
Sismuc, estão a redução da jornada de
40 para 30 horas semanais, recuperação

das perdas salariais, instituição de piso
e quadro salarial próprio, incorporação
das remunerações variáveis, crescimento de níveis automáticos nas carreiras,
eleição direta para chefias e concursos
públicos para contratação de servidores.
A proposta a ser elaborada pelos
trabalhadores será apresentada em reunião da comissão que elabora o projeto
de PCCS a ser encaminhado à câmara
municipal para votação. Participam dessa
comissão representantes das secretarias
de rh, saúde, da FAS e do Sismuc. A
próxima reunião está agendada para o
dia 12 de novembro. Os resultados e
encaminhamentos dos trabalhadores
serão avaliados em reunião, no Sismuc,
a ser realizada no dia 18 de novembro.

Guardas se protestam na Boca
Maldita, apesar da chuva.

requerimento para atendimento das reivindicações da pauta unificada
dos guardas municipais
foi protocolado na prefeitura no último dia 3,
pelo Sismuc. O documento dirigido ao
secretário de defesa social Itamar dos
Santos, traz uma série de exigências da
categoria, descritas durante as reuniões
do coletivo de defesa social. O sindicato aguarda, agora, o agendamento de
reunião por parte do secretário, para o
debate da pauta.
Uma das principais questões se
refere ao salário da categoria, um dos
mais baixos de toda a prefeitura. O piso
salarial dos guardas atualmente é de
R$ 710,88. A pauta de reivindicações
exige um mínimo de R$ 1,3 mil. Para se
ter uma ideia da defasagem da guarda
curitibana, existente há quase sete anos,
basta comparar com o salário de outras

acesse www.sismuc.org.br

guarnições. No último dia 29, em Londrina, por exemplo, o prefeito da cidade
encaminhou projeto de lei para criação
da guarda, constando um piso de R$
805 de salário-base (ver gráfico acima).
Além da pauta de reivindicações
(ver página 11), o coletivo também
aprovou os nomes dos integrantes da comissão de negociação que representará
os servidores. São eles Everson Camargo, Adriano Pereira, Fernando Mello,
Laurindo Corte Filho e José Ferraro e
o diretor do Sismuc Diogo Monteiro.
A pauta é resultado da organização
dos guardas municipais e foi motivada
pela precariedade do trabalho atual destes profissionais. O assassinato de três
guardas em menos de quatro meses foi a
“gota d’água” para os trabalhadores que
já vêm correndo uma série de riscos no
exercício da função.
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40 Horas

Curtas

Direita ataca MST

Piada sem graça

O comentário preconceituoso do governador Roberto Requião sobre o
câncer de mama em homens, associando a doença aos gays, deixou muitas
pessoas indignadas. Por meio de uma nota, a Associação Paranaense da
Parada da Diversidade (APPAD) fez um pronunciamento. “Lamentavelmente esse tipo de pronunciamento reforça a discriminação, a violência e
o assédio moral contra os e as milhares de LGBT do estado do Paraná e
do Brasil”, diz a carta. A diretoria do Sismuc também repudia a atitude do
governador por entender que uma sociedade justa se faz sem a discriminação de cor, religião, condição social ou orientação sexual.

Trabalhadores da Celepar
continuam em greve
s grandes redes de televisão repetiram à exaustão, há algumas semanas,
imagens da ocupação
realizada por integrantes
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em
terras que seriam de propriedade do
Sucocítrico Cutrale, no interior de São
Paulo. A mídia foi taxativa em classificar
a derrubada de alguns pés de laranja
como ato de vandalismo.
Uma informação essencial, no entanto, foi omitida: a de que a titularidade
das terras da empresa é contestada pelo
Incra e pela Justiça. Trata-se de uma
grande área, que possui cerca de 30
mil hectares. Desses 30 mil hectares,
10 mil são terras públicas reconhecidas
oficialmente como devolutas e 15 mil
são improdutivas. Ao mesmo tempo,
não há nenhuma prova de que a suposta
destruição de máquinas e equipamentos
tenha sido obra dos sem-terra.

Uma audiência de conciliação no Ministério Público do Trabalho, na
próxima segunda-feira (09), tentará resolver o impasse que gerou a greve
dos trabalhadores da Companhia de Informática do Paraná (Celepar). A
categoria deflagrou paralisação por tempo indeterminado no último dia
4 em função dos constantes desrespeitos ao Acordo Coletivo de Trabalho.
Os trabalhadores também reivindicam a resolução das pendências quanto
ao Plano de Cargos e Salários, Plano de Demissão Voluntária e Participação nos Lucros e Resultados.

CPI do MST
Documento assinado por personalidades do Brasil e de vários países
defende o MST de ataques que vem sofrendo na mídia brasileira e nos setores
conservadores do Congresso Nacional.
“Há um objetivo preciso nos ataques
ao MST: impedir a revisão dos índices
de produtividade agrícola - cuja versão
em vigor tem como base o censo agropecuário de 1975 - e viabilizar uma CPI
sobre o movimento. Com tal postura,
o foco do debate agrário é deslocado
dos responsáveis pela desigualdade e
concentração para criminalizar os que
lutam pelo direito do povo”, diz o texto.
O manifesto pode ser consultado
e subscrito pelo seguinte link: http://
www.petitiononline.com/boit1995/
petition.html.

Fonte: Imprensa CUT-PR

Proposta do Serpro não
atende as reivindicações
da categoria

Os trabalhadores do Serviço Nacional de Processamento de Dados (Serpro) continuam em greve por tempo indeterminado. A empresa apresentou
a mesma proposta já formulada pela Dataprev, ou seja, um acordo para
dois anos, sendo que não haverá ganho real nos salários de 2009, apenas a
reposição da inflação segundo o IPCA (5,53%), retroativo ao mês de maio.
Já para 2010, a proposta prevê a variação da inflação mais 1% a título de
aumento real. Além disso, os trabalhadores receberiam um abono salarial
de R$ 1,5 mil caso o acordo fosse fechado. Os trabalhadores reivindicam
8,53%, o que representa 3% de aumento real, e acordo para apenas um
ano.

Fonte: Imprensa MST e Carta Maior

Fonte: Imprensa CUT-PR

Paraná realiza Conferência
Estadual de Comunicação
1ª Conferência Estadual
de Comunicação realizada entre os dias 6 e 8 de
novembro, em Curitiba,
debateu temas de interesse público. Entre eles
a concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos,
modelos de exploração das rádios e
emissoras de televisão comunitárias e
universitárias, controle social da produção e a criminalização dos movimentos

sociais pela mídia.
Participaram do debate personalidades como Venício Lima, professor
da UnB, Gilberto Maringoni, da Carta
Maior, Jonas Valente, da Intervozes, e
Fernando Paulino, também da UnB. O
diretor do Sismuc Patrick Leandro Baptista também acompanhou a conferência.
A Confecom nacional está marcada
para ocorrer de 14 a 17 de dezembro,
em Brasília.

Foto: Agência Estado PR

Debate

acesse www.sismuc.org.br
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Trabalho

Pensar como
patrão e trabalhar
como máquina
entrevistado desta edição do jornal do Sismuc, Cesar Sanson, fala dos recursos utilizados para aumentar a
produtividade e o controle sobre o trabalhador. Recém
titulado no doutorado de sociologia da UFPR, ele aborda
temas debatidos em sua tese. Sanson é pesquisador do
Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores (Cepat) e assessor de
movimentos sociais em Curitiba.
Quais as principais diferenças entre
aquele trabalhador dos anos 60 e
o dos anos 2000 e que elementos
foram determinantes para essas
diferenças?
Os trabalhadores dos anos 60, 70, inserem-se numa organização do trabalho
tributária da sociedade industrial: uma
forma de organizar o trabalho em que
há rigidez, uniformidade e padronização no modo produtivo. Hoje, e cada
vez mais se exige um trabalhador que
“vista a camisa” da empresa, que a
incorpore em sua vida, e a ela dedique o melhor de suas energias físicas
e intelectuais. As empresas – e isso
vale para o serviço público – exigem
que os trabalhadores se transformem
em militantes incondicionais dos seus
interesses, mostrando lealdade, disponibilidade, além de competência. Agora
se pede ao trabalhador que se disponha
a inventar e a produzir novos procedimentos cooperativos, que colabore,
que se explicite, apresente idéias. “É a
alma do operário que deve descer na
oficina”, afirmam Lazzarato e Negri
acerca da nova exigência do capital. É
a sua personalidade, a sua subjetividade
que deve ser organizada e comandada.
Seu estudo aponta questões para
o chão da fábrica. Mas no serviço
público é possível perceber a reprodução de modelos de gestão
do trabalho da iniciativa privada. É
possível dizer que essas diferenças
são uma barreira para a organização
de uma “classe” de trabalhadores?
Infelizmente o serviço público copiou o
que existe de pior na iniciativa privada:
enxugamento de funcionários, intensificação do trabalho, obsessão pelo
aumento da produtividade e divisão dos

trabalhadores através de mecanismos
que os colocam uns contra outros. O
problema é que o serviço público lida
com pessoas e não com mercadorias.
O critério de avaliação é muito mais
os índices de produtividade do que a
qualidade do trabalho efetuado. Tratase de uma perversidade para com o
trabalhador e para com a sociedade. A
adoção de métodos no serviço público reproduzidos da iniciativa privada
inibe o sentimento de solidariedade,
de classe entre os trabalhadores. Isso
é algo evidente, porque por detrás da
lógica da produtividade está a lógica da
competitividade, da exigência que os
próprios trabalhadores se fazem entre
si para atingirem metas. Esse processo
pode não se encontrar disseminada no
serviço público, mas tende a ganhar
ainda mais corpo.
Que instrumentos são utilizados na

“o serviço público copiou
o que existe de pior na
iniciativa privada: enxugamento de funcionários,
intensificação do trabalho, obsessão pelo aumento da produtividade e
divisão dos trabalhadores
através de mecanismos
que os colocam uns
contra outros”
atualidade para o assujeitamento
dos trabalhadores aos interesses
das elites?
Os instrumentos são diversos e nem
sempre visíveis. Vai desde a pressão dos
chefes e de supervisores, a transferência

de responsabilidades aos trabalhadores
que cabem à gerência, a remuneração
atrelada ao cumprimento de metas, a
intensificação do trabalho, o assédio
moral, salários diferenciados para pessoas que cumprem a mesma função
que acabam dividindo os trabalhadores,
entre outros.
Na greve dos servidores, por exemplo, as remunerações variáveis, as
premiações e as avaliações serviram
como forma de pressão das chefias
para evitar que os trabalhadores
parassem as atividades. Como
organizar os trabalhadores nessas
condições?
Esse é o problema. O capital investe
sempre e cada vez mais em métodos
que fragmentam, isolam, dividem e
separam os trabalhadores. No caso do
serviço público, o recurso das “gratificações” tem sido um fator poderoso
de desunião dos trabalhadores. As
pessoas deixam de participar de ações
coletivas porque têm medo de perder
a gratificação que é parte importante
do salário. Ainda pior: como a maior
parte das gratificações está vinculada
ao cumprimento de metas, deixar de
trabalhar para participar de uma greve,
por exemplo, pode significar menos
salário no final do mês. Esse mesmo
recurso é utilizado no caso de faltas que
pode ameaçar uma possível cassação
do direito de licença prêmio. Portanto,
o que vemos é que esses mecanismos,
somada a outros, acabam dividindo os
trabalhadores. É preciso muita consciência para não cair nesse jogo.

acesse www.sismuc.org.br

Greves podem ser consideradas
métodos eficazes para a luta dos trabalhadores na atualidade ou está na
hora de rever as formas de pressão
ou de negociação?
A greve sempre foi e sempre será um recurso legítimo e eficaz dos trabalhadores
na luta contra a intransigência do capital.
A greve, entretanto, exige um alto grau
de organização dos trabalhadores, exige a organização no local de trabalho
(OLT) garantida por lei, exige um forte
sentimento de solidariedade e de classe.
É recorrente nos últimos tempos a análise de que a greve como instrumento
de pressão está desgastada, porém é
preciso cuidado com esse tipo de análise
para não se cair num discurso de que a
greve não dá mais resultado. Sempre é
bom lembrar que as melhores e maiores
conquistas sempre foram ganhas com os
trabalhadores em greve. Hoje, porém,
outros mecanismos de pressão podem
ser exercidos pelos trabalhadores, como
ações nos locais de trabalho relacionadas
às injustiças, à discriminação, à intensificação do trabalho, ao assédio, à coerção
que acontece cotidianamente. Lutar, protestar, denunciar o sofrimento cotidiano
que é imposto aos trabalhadores é muito
importante. Os trabalhadores também
podem – no caso do serviço público –
construir relações cotidianas de solidariedade com a população e essa relação
pode ser um fortalecimento e apoio aos
trabalhadores nos enfrentamentos.
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Baile do Servidor

Noite de ilusão embala servidores

Baile do Servidor realizado no último dia 30 contou com a presença
de mais de mil pessoas, lotando a Sociedade Universal. A comemoração ao Dia do Funcionário Público (28 de outubro) foi marcada pela
confraternização entre servidores e familiares e pelas várias atrações
do evento. A começar pela decoração, que lembra a campanha de lutas
2009, na qual a incorporação das remunerações variáveis tornaram-se
o principal alvo, por meio da palavra de ordem “Chega de ilusão”. Com este espírito,
ilusionistas fizeram brincadeiras com o público, apresentando truques.

Fotos: Rodrigo Lima

Acima, o salão
lotado, da Sociedade Universal.
Mais de mil
pessoas aproveitaram a festa.
Ao lado, casais
aproveitaram
para dançar e namorar. Abaixo,, a
banda Lua Nova
apresentou um
repertório variado para agradar
todos os gostos.

Acima, mágico animou
a festa, fazendo truques
para convidados. Ao lado,
parte da diretoria do
Sismuc, recém empossada. Abaixo, imagem geral
do salão da Sociedade
Universal. Luas e estrelas
fizeram parte da decoração.

Quer ver mais?

Acesse o álbum de fotos da página
do Sismuc. Pode ter uma foto sua lá.

www.sismuc.org.
acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo de Defesa Social

Coletivo de educação

Permanência é direito.
Até quando vamos ficar sem?
Em 2007 conquistou-se o direito a 8 horas para permanência.
Planejar as atividades é algo primordial e sua falta gera prejuízos para
o processo de aprendizagem. Ou seja, as crianças que estão nos cmei’s
são as principais vítimas deste descaso.
Finalmente, a educação infantil passou a ser vista como uma etapa
da educação, entretanto, sem o direito de elaborar as atividades que
são feitas, volta-se à condição de “depósito de crianças”.
O Sismuc vem cobrando, há dois anos, na pauta especifica da
educação, a regularização deste problema. As desculpas da PMC são a
falta de pessoal, orçamento e adoecimento dos educadores. O sindicato acredita ser possível e já aponta soluções como a proposta de
dimensionamento de pessoal e o aumento de investimento do percentual da educação para 30%. Com esses dois itens já se poderia intervir
no processo de trabalho e diminuir os casos de doenças do trabalho.
Enquanto isso, os educadores continuam adoecendo, são cobrados para que realizem projetos, avaliações, mas em qual horário? Para
mudar essa realidade, o Sismuc aposta na organização da categoria. A
próxima reunião do coletivo ocorre dia 3 de dezembro, às 19 horas, no
Sismuc.

Pauta unificada dos
guardas municipais
1) Fixar em R$ 1.300,00 (hum mil trezentos reais) o menor
vencimento na carreira de Segurança Municipal abrangida pela Lei Municipal 10630/2002, confor me previsão no PRONASCI – Programa Nacional de Segurança
com Cidadania.
2) Fornecimento regular dos Equipamentos de Proteção
Individual em todas as situações. Em dias de jogos, fornecer capacetes, escudos, caneleiras, materiais para controle
de distúrbio civil e viatura com gaiola.
3) Normatizar as escalas extras de trabalho e forma de
pagamento com vistas a garantir a equidade na realização de serviços extraordinários e na forma de apuração
da totalidade de horas devidas ao servidor. Especificar
em todos os contracheques o número de horas extras e
DSRs que estão sendo pagos ao servidor.
4) Melhorias nas condições de trabalho dos servidores
adequando os espaços físicos e fornecendo equipamentos
adequados ao bom desempenho da função, em especial
rádios e armamentos.
5) Implantação de Programa de Produtividade e Qualidade
para todos os servidores da Guarda Municipal de Curitiba.
6) Fornecimento de material de higiene nos locais de trabalho, colocação de armários, garantia de locais para banho.

Coletivo de assistência social

7) Realização de vacinação contra doenças infecto-contagiosas.

Em defesa do SUAS
O Sismuc é uma das organizações que apóia a Frente Parlamentar
em Defesa do SUAS, no Paraná. Uma carta aberta será lançada durante a
Conferência Estadual de Assistência Social, que ocorre nos dias 23 e 24
de novembro. O debate influencia a construção de políticas de gestão do
trabalho na assistência social.
O objetivo é lutar pelo cumprimento da norma que inaugura uma
nova forma de abordagem na assistência social, procurando romper
radicalmente com o assistencialismo e com o clientelismo. O comprometimento da política passa a ser com a promoção de vida, buscando o
desenvolvimento da autonomia e da emancipação dos sujeitos envolvidos,
o que só é possível pela consciência das suas condições de vida e pela
ação direta nas transformações sociais.

8) Pagamento do adicional de insalubridade quando trabalhando expostos a agentes nocivos à saúde.
9) Instalação de telefone, rádio ou ramal específico para
o guarda municipal quando trabalha em unidades onde o
telefone é bastante usado pelos demais servidores e inviabiliza o contato com os órgãos de segurança em casos de
emergência.
10) Fornecimento de auxílio-alimentação para os guardas
que trabalham mais do que 8 horas diárias.
11) Realização de programa de capacitação e formação
continuadas dos guardas municipais com vistas à melhoria
na qualidade do serviço prestado à população.
12) Realização de concurso público para aumentar o efetivo
da guarda municipal de Curitiba.

Coletivo de Aposentados
Na última reunião do coletivo dos aposentados, foram levantadas três
novas propostas pela categoria. A construção de uma cartilha com o direito
dos
aposentados, criação de um livro de receitas socializadas pelos participantes
do
coletivo. Também foi discutido a possibilidade de realizar algumas tardes com
atividades de lazer e trabalhos manuais. Além das novas propostas foi mantid
aa
continuidade da troca de experiências com aposentados de outras entidades.

13) Realização de programa de apoio psicossocial aos guardas municipais e seus familiares.
14) Assegurar aos guardas municipais a cautela das armas
para que possam se proteger também fora do horário de
trabalho pois vêm sendo vítimas de ameaças e agressões até
mesmo em suas casas.

Próximo encontro ocorre dia 23/11, às 14 hs no Sismuc. Participe!

acesse www.sismuc.org.br
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Coluna Cultural

Sinopse: Aparthaid
extraterrestre

Resenha: Educação
e marginalidade

ma raça extraterrestre, que aterrissou na terra há 20 anos, vive
segregada dos humanos numa área
degradada chamada District 9, em Joanesburgo, África do Sul.
Uma empresa fica responsável pelo controle dos alienígenas e pela relocalização da sua população, mas tem também outros interesses: tomar posse da biotecnologia
dos alienígenas para fabricar um
perigoso armamento. Distrito 9 é
uma crítica social pesada sobre os
interesses capitalistas e sobre a segregação racial, com uma boa dose
de ficção e violência gratuita.
Título original: District 9
Categoria: Ficção científica
Ano: 2009
País: EUA
Duração: 112 minutos
Distribuição: Columbia TriStar
Warner
Realização: Neill Blomkamp
Intérpretes: Sharlto Copley, Jason
Cope, Nathalie Boltt, Sylvaine

a obra Escola e Democracia Saviani discorre sobre as teorias
educacionais e qual a contribuição que cada delas teve para o
fenômeno da marginalização das camadas populares.
Os marginalizados, uma de suas preocupações centrais, são,
percebidos como indivíduos fora das condições que garantem
acesso à educação, partindo das várias teorias desenvolvidas sobre

educação.
Saviani continua a debate sobre
os fundamentos filosóficos das teorias
educacionais, contrapondo teorias e
concluindo que as mudanças educacionais tiveram como objetivo a readaptação dos conceitos hegemô-nicos que
negam uma pedagogia revolucionária,
baseada na superação da luta de classes.

Ficha bibliográfica:
SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. 38ª ed. Campinas: Autores Associados, 2006.

Agende-se
18/11 - Reunião PCCS/SUS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
18/11 - Fórum Popular de Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sindsaúde (rua Marechal
Deodoro)

28/11 - Sessão de Cinema (Filme
Pão e Rosas)
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

23/11 – Coletivo dos aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

24/11 - reunião de representantes
por local de trabalho
Horários: 9 e 14 horas
Local: Sismuc

05/12 - Panfletagem na Boca Maldita
Curitiba de Verdade
Tema: segurança pública
Horário: 9h30
07/12 - Coletivo do meio ambiente/
obras
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

23/11 - Fórum Estadual em Defesa
da Escola Pública

24 a 26/11 - CONAE Estadual
Horário: 8 horas
Local: Colégio Estadual do Paraná

04/12 - Coletivo urbanismo/URBS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

30/11 - Coletivo ICS/IPMC/IPPUC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
02/12 - Coletivo de saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

25/11 - Coletivo defesa Social
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

02/12 - Coletivo FCC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

27 e 28/11 - Conferência Municipal
das Cidades
Local: CIETEP

03/12 - Coletivo de educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

08/12 - reunião de representantes
por local de trabalho
Horários: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
09/12 - Coletivo do abastecimento
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
10/12 - Coletivo da assistência social
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

acesse www.sismuc.org.br

11/12 - Coletivo núcleo central
(SGM/PGM/SMT/SMF/SMAD/
SEPLAN/SMRH/IMAP/SMCS e
Agentes administrativos)
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
12/12 - Confraternização dos representantes por local de trabalho
Local e horário a definir
15/12 - Assembleia Geral
Pauta: Aprovação da pauta de
reivindicações 2010
Horário: 18h30 primeira chamada e
19 horas segunda chamada
Local: Sismuc
19/12 - Assembleia Popular
Curitiba de Verdade
Tema: segurança pública
Horário: 10 horas
Local: praça Rui Barbosa

