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Um ano marcado por mobilizações
O ano de 2009 foi marcado pela mobilização dos servidores municipais de Curitiba, devido ao descontentamento da
categoria em relação à gestão neoliberal de Beto Richa. Preocupado com sua imagem, o prefeito tratou de tentar
desmobilizar os servidores por meio de práticas antissindicais, mas as contradições apareceram. Após a passeata do
dia 31 de março, os guardas também realizaram uma paralisação histórica em defesa da própria vida, em novembro.
Acompanhe:

Janeiro - O ano começou turbulento com os primeiros
reflexos da crise econômica mundial que derrubou as
ações em vários países. Ameaças de redução de investimentos no setor público e arrocho salarial dos servidores
eram as principais preocupações. Richa anunciava o corte de 20% no custeio de mão-de-obra.
Fórum Social Mundial, em Belém-PA, conta com a participação de diretores do Sismuc.

Fevereiro - Com a pauta de reivindicações aprovada, os servidores elegiam,
no dia 17, a comissão de negociação e
mobilização para a Campanha de Lutas
que iniciava intitulada “Chega de Ilusão:
nossa luta é por salário”. No dia 19, a
pauta foi entregue à administração, incluindo a exigência da recuperação das
perdas salariais do período, de gestões anteriores e ganhos reais.

Março - Diante das negativas da
prefeitura em relação ao reajuste
e ao atendimento de outras reivindicações como o auxílio-alimentação para todos, a categoria realiza uma das maiores mobilizações da história do serviço
público curitibano. Cerca de 5 mil
servidores saem às ruas em uma paralisação realizada no dia 31.

Abril - A intransigência da gestão Beto
Richa leva os servidores a realizarem uma
greve que dura entre os dias 15 e 17.
Assembleia aprova retorno ao trabalho após
decisão da justiça que determinava que
apenas 10% da categoria poderia participar da greve, sob pena de
R$ 50 mil por dia ao sindicato, ferindo o direito de greve no serviço
público. Práticas antissindicais como ameaças de cortes nas remunerações variáveis também são relatadas pelos servidores.

Maio – Mesmo diante das tentativas de negociação do Sismuc,
prefeitura mantém punições pelos dias parados. Apesar disso,
as mobilizações continuam com panfletagens e atos públicos
para demonstrar a insatisfação da categoria à população.

Junho - Escândalo envolvendo Beto Richa em denúncias de Caixa 2 e
compra de apoio dos candidatos do PRTB são divulgados pela imprensa.
Órgãos públicos começam investigação para saber, inclusive, se houve
desvio de dinheiro público para a campanha de Richa.
Diretoria do Sismuc reafirma a rejeição à cobrança do imposto sindical,
contrariando decisão do Ministério do Trabalho e seminário reafirma
compromisso cutista por independência financeira.

Julho - Sindicato participa de ato contra as
fundações no serviço
público.
Denúncia apresentada
pelo jornal do Sismuc
aponta que os cargos
comissionados tiveram
reajuste de 24%, bem
acima dos 6,5% dado
aos servidores. Caso vira ação civil pública por improbidade
administrativa.
STF reconhece direito à aposentadoria especial dos servidores municipais de Curitiba por meio de mandado de injunção.

Campanha de arrecadação de alimentos procura amenizar situação de
servidores punidos pela prefeitura. Sindicato ingressa com ação para
devolução do dinheiro.
Sismuc participa do 11º Congresso Estadual da CUT Paraná, realizado
em Praia de Leste, entre os dias 19 e 21.

A g os to - Dois seminários
aprofundam questões de interesse para os servidores do Suas e da
Defesa Social. Um ocorre no dia 1º
e o outro no dia 15.

Eleições do Sismuc são realizadas nos dias 7 e 8. Chapa única
Reconstruir pela Base recebe 4.225 votos e promete dar continuidade no trabalho.

Sindicato procura retomar negociações da Campanha de Lutas, mas
administração não demonstra boa
vontade.

Setembro - Chapa eleita toma posse no dia 1º, com grupo
renovado.

Ação do Sismuc garante efeito suspensivo para cobrança do imposto
sindical por qualquer entidade na base do serviço público de Curitiba.

Gripe H1N1 preocupa servidores e sindicato exige ações da
prefeitura para garantir integridades dos trabalhadores expostos à situação de risco.

Sismuc participa do 10º Congresso Nacional da CUT, realizado entre os
dias 3 e 8, em São Paulo e do Congresso da Confetam, realizado de 27 a
29, em Brasília.

Por meio de ação judicial e contrariando a prefeitura, Sismuc
garante o pagamento das gratificações do PSF para servidores
afastados por problemas de saúde.

Ato contra os efeitos da crise sobre os trabalhadores, realizado no dia
14, na Boca Maldita, conta com a participação do Sismuc.
Prefeitura ameaça terceirizar caixas
dos Armazéns da Família e sindicato cobra explicações.

Outubro - Após a morte de três guardas, em quatro meses,
categoria inicia organização em defesa de melhores condições
de trabalho. Primeiro ato ocorre no dia 17, na Boca Maldita,
com a participação de cerca de 40 guardas.

Representantes do Sismuc e guardas participam da 1º Conferência
Nacional de Segurança, realizada
no dia 27, em Brasília.

Representantes do Sismuc participam da 6ª Marcha da Classe
Trabalhadora, em Brasília, no dia 11, em defesa da redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais.
Baile do Servidor, realizado na Sociedade Universal, no dia 30, comemora Dia do Funcionário Público e marca início dos trabalhos da
nova gestão do Sismuc.

Dezembro - Assembleia no dia 15 marca início da Campanha de Lutas 2010, com aprovação de parte da pauta de
reivindicações.

Novembro - Após a morte do quarto guarda municipal, categoria se
mobiliza, aprova pauta de reivindicações unificada e, no dia 23, realiza
uma paralisação histórica com a participação de aproximadamente 500
guardas. Categoria cobra respeito e administração tenta conter movimento colocando novos guardas nas ruas. Tiro saiu pela culatra e novos
guardas também exigem
condições adequadas para
exercício das funções.
Sismuc denuncia tentativa
de aumento da alíquota do
ICS e a má administração do
IPMC e exige eleição direta
para diretores.

Gestão Richa desiste de terceirizar caixas dos Armazéns da
Família, após questionamentos do sindicato.
Sem respostas efetivas da administração, guardas mantém
estado de greve e mobilização com panfletagens, manifestações e “Vigília pela Valorização”.
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