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Serviço com formação

Editori al

Ser servidor exige compromisso
O serviço públic o municipal de Curitiba tem tido o reconhecimento da
populaç ão em todos os aspectos. Ser servidoré aquele trabalhador que atende,
educ a, fiscaliza, cura, faz a segurança, deixa a cidade mais bela, traz cultura,
as segura direitos ,previne, reforma, cons trói, arrecada, zelapelo bem de todos,
valoriza. Es tá em todas as partes c umprindo o seu papel, exerc endo os s eus
deveres e, através de um concurso públic o, selou o c ompromiss o com essa
população. Ass im somos vistos e res peitados na maioria das vezes. Es te
c onc urso legitima esse papel. Podemos afirmar, então, que o atual prefeito de
Curitiba Luc iano Ducci também é um s ervidor? Em seu históric o s e dec lara
c uritibano e func ionário de c arreira há vinte e dois anos. Mas o servidor público
as segura a saúde, não a privatiza. Previne, não implanta banco de horas que
prejudica a saúde dos trabalhadores . Ass egura direitos, não exc lui o servidor
do direito ao auxílio-alimentação. Constrói, não acaba com o patrimônio dos
trabalhadores c omo ICS e IPMC. Valoriza, não paga salário de miséria aos
trabalhadores. Zela pelo bem es tar, não expõe os servidores a cargas horárias
exc ess ivas e desrespeita a lei quando do direito a hora permanência.
O prefeito s e declara s ervidor, então deve cumprir e honrar os c ompromiss os e não destruir o serviço públic o. Respeito deve começar pela valorização
dos trabalhadores e cumprimento com os acordos de mesa de negociação,
proposta de um salário digno, inc orporaç ão das remunerações variáveis,
redução da carga horária, fornec imento de auxílio-alimentaç ão para todos ,
realização de concurso público para suprir a falta de efetivoem todas as áreas
nec essárias , finalização das terc eirizações , redução dos cargos comissionados
e zeramentodas perdas his tóricas dos trabalhadores que chegam a 14%. Se
Luciano Ducci já esteve lá na ponta, c onhece nosso trabalho e deve, então,
c umprir o seu papel de servidor e administrador, valorizar e garantir todos os
direitos dos trabalhadores e as segurar o serviço público de qualidade. Nós
res peitamos e proporc ionamos uma melhor qualidade de vida paratodos e não
merecemos nada menos diferente.
Diretoria do Sis muc

Coluna do leitor

Retrocesso
Já se passaram alguns meses e a
realidade éa mesma. Quando todos esperavam novidades na troca do comando,
ocorre que por mais que queiram expor

que a prioridade no momento era armar
todos os guardas, mas o tempo tem passado e até agora...
Perguntei a um inspetorque opinas-

suas ideias nos discursos, nãoconseguem
convencer. Em relação à política atual é a
mesma do comando anterior ou talvez
pior. O que queremos, na verdade,é uma
ação mais efetiva e eficaz do comando,
mas que venha de encontro ao interesse
dos G uardas Municipais. Seus discursos
deixem para fazê-los em palanques em
época de eleição. O que precisamoshoje
é o reconhecimento que temos junto à
população. É notório que o serviço que a
G uarda Municipal de Curitiba vem desenvolvendo em prol dos munícipes o povo
vê, mas o comando continua o descaso

se a respeito e que fosse sincero na sua
resposta, se ele estava satisfeito e se
tinha havido alguma mudança pra melhor com o novo comando que está
gerenciando a G uarda Municipal de
Curitiba.Nós estamos tendo um retrocesso. Issoque dizer que o comando anterior
pelo menos sabia enganar, mas o atual
é uma incógnita.
Partodo seguinteprincípio:se a G uarda Municipal de Curitiba não tem seu
estatuto próprio, não adianta ficarmos
nos desgastando com a situação atual,
pois a fatia do bolo é repassada para as

como está se vendonas gestões anteriores até o dia de hoje.
A proposta da prefeitura nãovem de
encontro com a nossa proposta. Não adian ta n as r eu ni õe s no s nú cl eo s
ficarem mostrando números e propostas
que, além depolêmicas, não estão conseguindoconvencerninguém,. Esperávamos
algo mais concreto do que seus discursos.
O secretário anterior em seudiscurso disse

secretarias que tem seu próprio estatuto,
restando para a G uarda apenas as migalhas que caem no chão deixadas pelas
secretarias que tem seus próprios estatutos.
O que nos resta é ficarmos atentos
aos acontecimento, paraque se for preciso ir à rua reivindicar nossos direitos.

Agenda do Sismuc traz história
de luta das trabalhadoras

O Sismuc publicou novas agendas

“Não se trata apenas de uma agen-

para o ano de 2011, distribuídas aos representantespor local de trabalho. O tema
desta vez é “Mulheres na história” que
traz, além do calendário com espaços
para anotação, fatos que ocorreram naqueles dias que envolveram a luta de
mulheres no Brasil. Os acontecimentos

da, mas de um livro/agenda que visa resgatar a história das trabalhadoras, para
que todas saibamos da importância do
nosso papel nas lutas eque as conquistas
vem da nossa organização”, explica
Alessandra Oliveira, diretora doSismuc.
Além de textos,o conteúdo também

descritos abrangem os séculos 19, 20 e
21, e também trazem a participação das
servidoras da prefeitura de Curitiba na
organização sindical. Em cada mês uma

conta com imagens. Fotos antigas do
Sismuc podem ser encontradas entre as
páginas.
O material foi organizado pelo Sismuc

mulherfoi homenageada, por ter sido diretora do sindicato ou por ter contribuído

em parceria com o Núcleo Piratininga de
Comunicação (NPC). Esta é o segundo

significativamente de alguma forma. Entre os nomes estão Roseli G uimarães,
Marcela Alves Bomfim, MônicaG iovanetti,

ano consecutivo que o sindicato publica
uma agenda. No ano passadoo tema foi
a “H ist ória da class e trabalhado ra”. Os

Iara Maria, Marilena Silva, Irene Rodrigues,
Maria Madalena Amaral e Ilma Alves

representantes que ainda não pegaram
sua agenda podem retirá-la n a sede do

Bomfim.

Sismuc.

Campanha com abaixo-assinado

Valte-transporte para aposentados
O Sismuc está coletando assinaturas

cidadãos tem de gastar com transporte

para um abaixo-assinado que defende
vale-transporte para tratamento de saúde
para os aposentados de Curitiba com

devido aos baixos valores dos benefícios
pagos.
Uma cópia do documento pode ser

menos de 65 anos. A reivindicação se
deve às dificuldades que esta parcela de

adquirida nasede do Sismucou pela página na internet www.sismuc.org.br.

EXPEDIENTE

João Pedro Lima, Guarda Municipal

acesse www.sismuc.org.br
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Da teoria para a práti ca

Essa é pra comemorar

Servidores participam
de curso de formação
O curso de“Organização
e Representação Sindical de
Base (ORSB)”, realizado en-

Sancionada lei que garante
eleição de representante para
conselho de empresas públicas
Em um de seus últimos atos àfrente da Presidência da República, o ex-

e acompanhou atramitação da proposição no Congresso Nacional. Para ele, a

presidente Luiz Inácio Lula da Silvasancionou, no dia 29 de dezembro, a lei nº
12.353 que assegura o direito de os
trabalhadores elegerem um representante no Conselho de Administração
nas empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e

participação dos trabalhadores nosconselhos pode ajudar a resolver algunsdos
problemas das empresas.
“Essa lei é importante porque dá
aos trabalhadores a possibilidade de
conhecer, através do representante, a
visão estratégica da empresa. Esses re-

do sindicato, estavam a exploração do
trabalho do índioe do negro, a desigualdade e a exclusão social, os movimentos de

assuntos. Teve vários debates calorosos e
as pessoas não tiveram receio de expor
suasideias”, completa ele.
A metodologia do curso não segue os
padrões convencionais de sala de aula,

controladoras em que a União detenha
maioria do capital social com direito a
voto.
O projeto de leicomeçou a tramitar
em 2008, por autoria do atual ministro

presentantes serão os olhos e ouvidos
dos trabalhadores na tomada das decisões importantes das estatais”, observa
Jacy Afonso, que também é diretor do
D epartamento Intersindical de Assesso-

rupturapolítica eparticipação populare o
processo de industrialização e de formação da classe operária brasileira.
O educador D ermeval Ferreira da

onde o professor fala e o aluno ouve.
D iferentedisto, os participantes puderam
ler a cartilha, debater as questões e
interagir entre si, relatando acontecimen-

das Comunicações, Paulo Bernardo, funcionário do Banco do Brasil e então
responsável pela pasta do Planejamento, Orçamento e G estão.

ria Parlamentar (D iap) e ex-presidente
do Sindicato dos Bancários de Brasília.
Vo to di re to
O representante será eleito pelo

Silva, conta que o interesse em participar
do curso se deu pelo tema. “Com esse
conteúdo eu posso conhecer dos direitos
e poderemos estar mais preparadospara
mobilizações”, afirmaele.

tos em seus próprios locais de trabalho. A
encenação de teatros e dinâmicas fizeram parte da programação, tornando a
atividade ainda mais interessante. Também foram exibidos alguns filmes como o

O funcionário do Banco do Brasil e
secretário de Organização da CUT, Jacy
Afonso, ajudou naelaboração do texto

voto direto dos trabalhadores eo processo eleitoral será organizado pelas entidades sindicais e pelasempresas.
D e acordo com a Lei, o

No mesmo sentido, Aparecida Carvalho Faria, auxiliar de enfermagem, disse que aprendeu bastante. “Estou percebendo o valor da união e da luta dos
trabalhadores. Só a união vai fazer com

curta “Nossos bravos” e os documentários
“Ilha das Flores” e “Escravidão no Brasil
Negro”.

tre os dias 14e 16 de janeiro,
reuniu vários servidores da
prefeitura. Oevento, organizado pelo Sismuc, abordou a
formação da sociedade brasileira por um viés crítico.
Entre as questões debatidas
pelos formadores Eduardo Recker e
Alessandra Cláudia de Oliveira, diretores

que conquistemos orespeito dos chefes
e melhoriasnos locais de trabalho e condições de saúde”, diz ela.

representante dos trabalhadores no conselho não poderá participar de “discussões e
deliberações que envolvam
relações sindicais, remunera-

Esta foia primeira vez que osindicato
pr omo veu o c urs o e , s egun do os
organizadores, o material elaborado será

ção, benefícios e vantagens,
inclusive materiais de previdên cia comp leme ntar e

abordado com mais detalhes em outras
duasoportunidades, a fim de permitirmaior

Para o diretor do Sismuc Eduardo
Recker, foi possível ter uma visão geral de
como está a consciência política dos ser-

detalhamento dos temas. Esta deliberação foi aprovada em conjunto com os
próprios participantes, que entenderam a

vidores e as visõesideológicas. “O curso
foi além do que estava esperando, pela

necessidade de ab ordar mais detalhadamente o conteúdo. Também está

vontade dos participantes em debater os

prevista a realiz ação de mais nove
módulos ao logo deste ano. O próximo
encontro ocorre nos dias 10, 11 e 12 de
fevereiro.
O qu e é a OR S B
A ORSB faz parte do plano nacional
de formação dedirigentes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), visando a
ampliação da representação no local de
trabalho. O objetivo é fornecer uma base
teórica e conceitual quepermita a necessária mediação entre problemas estruturais da sociedade brasileira e os desafios
do movimento sindical. O conteúdo abrange basicamente um resgate histórico da
classe trabalhadora brasileira e as lutas
sociais, apontando práticas que podem
ser desenvolvidas para fortalecer a organização dos trabalhadores.

assistenciais, hipótese em
que fica configurado o conflito de interesses”.
Fonte: Imprensa CUT

Planejar nacionalmente

Direção Nacional convoca
6ª Plenária da Confetam/CUT
A plenária será realizada nos dias

Cerca de 250 pessoas são espera-

28, 29 e 30 de abril de 2011com o tema
central “Serviço público de qualidade e a
equidade de gênero e remuneração”.
Acontecerá em Brasília sem local ainda
definido e será coordenada pela executiva nacional da Confetam/CUT. Antecederão a Plenária seminários para debater os
seguintes temas: “Saúde”, “Educação” e
“ ServiçoPúblico de Qualidade" e "Ato em
defesa das vítimasem acidentes de trabalho”.

das, incluindo deleg ados/as eleitos pelas Federações de Trabalhadores no Serviço Públ ico Municipal org ânicas ou
filiadas a CUT e del egados natos/as que
corres-po ndem a membros d a D ireção
Nacional e Conselho Fiscal da Confetam/
CUT.
Pl en ári a Fes sm uc
A Fessmuc também prepara uma plenária para março. Os detalhes como data
e local serão divulgados em breve.

acesse www.sismuc.org.br
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30 horas é para todos

De volta à ati va

Assistentes sociais
esclarecem dúvidas
sobre nova jornada

Administração pede 30 dias
e trava PCCV dos guardas
Coletivo organiza novo ato e assembleia para dia 11

Categoria aponta práticas irregulares em alguns
locais que ainda descumprem a lei federal e municipal
O coletivo das assistentes sociais
reuniu-se no último dia 13, no Sismuc,
para debater a situação da categoria,
diante das mudanças legais sobre a jornada de trabalho. Os profissionais rela-

6 ho ra s in in te rr up ta s
Outra questão importante que surgiu
durante areunião é sobre o cumprimento
das 6 horas diárias. A lei federal determina
que a jornada diária seja cumprida de

tam que em alguns locais as 30 horas já
estão sendo cumpridas, seguindo a lei
municipal 13.651, que institui a
nova jornada a partir de 1º
de janeiro deste ano.

forma ininterrupta, isto é, sem intervalos.
Segundo relatos, alguns locais estão fechando para uma hora de almoço, o
que acaba extrapolando a jornada dos assistentes para 7 horas

Porém, sabe-se que
há locais em que as
chefias estão dete rm in an do o
cumprimento da
jornada antiga,

diárias.

sem contabilizar
como hora-extra.
Segundo o assesso r jurídi co do
Sismuc Ludimar Rafanhim, a prática é irregular,

denunciadas ao
Si sm uc . Es ta s
questões serão levadas pelos diretores
do sindicato a uma reunião que será marcada em

Problemas como este, oua realização dehoras extras sem serem
contabilizadas como tal, devemser

Frustrante. Está é a palavra que
pode ser utilizada para resumir o trata-

havia sido agendada. G uardas estiveram nas secretarias de recursos huma-

mento da prefeitura dado aos guardas
municipais. No último encontro realizado dia 11, no edifício D elta, a comissão
dos trabalhadoresfoi recebida pelo diretor da G M Odgar Nunes Cardoso e pela

nos e dedefesa social, no último dia26,
onde protocolaram ofício solicitando a
informação do horário e cobrando os
secretários.
Alessandra Cláudia de Oliveira,

diretora de departamento de desenvolvimento de política de pessoas Suzana
Teixeira dos Santos. Os novossecretários de defesa social Nazir AbdallaChain

secretária de comunicação do Sismuc
questionou aposição daprefeitura. “Tem
coisas que jáestão acordadas. O debate
realizado nos núcleos apontou descon-

e derecursoshumanos Maria do Carmo
Aparecida de Oliveira nem sequer com-

tentamento com a situação atual. Não
adianta só o ganho salarialse não tem

pareceram.
O recado dado é de que com a
mudança nas chefias será necessário

reenquadramento. Não abrimos mão
da estrutura do plano já acordado”,disse ela durante a reunião.

30 dias para estudo do que foi negociado e só então retomar as negociações. A
informação contraria o compromisso

En cami nha ment os
Após a negociação,a comissãodos
guardas desceu até a frente do D elta

assumido pela administração em fevereiro do ano passado deque os guardas
teriam um novo plano até o final de
2010. Segundo Suzana, o objetivo é
incluir ao debate do planoo aumento do

onde vários guardas aguardavam o repasse dos resultados. Como encaminhamento foi deliberado a realização
de um ato. A data da mobilização ficou
para 11 de fevereiro, mesmo dia em

vencimento básico e as escalas de trabalho.
Até o fechamento desta edição do

que está prevista a nova rodada de
negociação com a prefeitura.Na avaliação da diretoria, a participação dacate-

jornal do Sismuc o horário da reunião,
marcada para dia 11 de fevereiro não

goria será fundamental para pressionar
a administração a avançar noplano.

porque não existe umaregulamentação
própria para a extensão da jornada normal dos assistentes sociais, sem a devi-

breve com representantesda administração municipal.
D ua s h or a s a m ai s e m 2 01 0

da remuneração. De acordo com ele, nem
mesmo o banco dehoras pode ser aplica-

As duas horas diárias a mais trabalhadas no período de 27 de agosto a 31 de

do aos assistentes sociais, porenquanto.
A lei doRIT, por outro lado, permite
que os assistentes sociais, assim como

dezembro de 2010, quando não havia
regulamentação municipal para a nova
jornada, aindadependem denegociação.

algumas outras categorias, possamcumprir 8 horas diárias, desde que sejam
pagas e com o acordo do próprio servidor.

O sindicato não abre mão do direito dos
trabalhadores, uma vez que a lei federal,
quando foi publicada, exigia o cumpri-

Isto só não se aplica para osassistentes
sociais que tem cargos de chefias, os
quais são obrigados a cumprir as 40 horas semanais.
Na opinião de Juliano Soares, diretor

mento imediato em todos ossetores onde
atuam assistentes sociais.

do Sismuc, a redução da jornada é uma
conquista dos assistentes sociais e não
pode ser ignorada. “Esta medida visa
melhorar a qualidade de vida dos profissionais e, por consequência, o atendi-

Sismuc cobra transparência e ampliação do auxílio-refeição

mento ao público. A ideia é poder trabalhar menos, sem a redução de salários,
para que haja mais contratações na prefeitura. Estender a jornada com horas
extras ou banco de horas é abrir mão
deste direito”, diz ele.

Di reitos iguais para todos

Uma das reivindicações que comporá a pauta da Campanha de Lutas deste
ano diz respeito ao auxílio-refeição. O teto
salarial atual para ter direito ao benefício
é de R$ 1.265, porém, sabe-se que em
alguns locais servidores com a mesma
remuneração tem tratamento diferenciado. Alguns recebem e outros não. Parte do

problema se deve a falta detransparência
nos critérios utilizados para os cálculos. O
Sismuc, inclusive, já solicitouoficialmente à prefeitura uma explicação sobre quais
critériosestão sendo utilizados, mas até
o momento não obteve resposta.
Para acabar com estas diferenças, o
Sismuc defende o fim do teto salarial e a

acesse www.sismuc.org.br

garantia do auxílio para todos os servidores.
Outra questão a ser abordada pela
categoria na campanha é o aumento do
valor do auxílio,que hoje está em R$6,71
por dia de trabalho. A proposta é que seja
repassado um auxílio de R$ 12, para que
o servidor tenhaacesso a uma refeição de
qualidade.
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Servidor é desvalori zado

Fundação terceiriza atendimento e
abre brecha para “cabide de emprego”
Novo procedi mento, velhos problemas

PMC ignora erros e
mantém injustiças no
crescimento vertical
Os problemas causados pelas
mudanças promovidas nas normas para
o Procedimento de Crescimento Vertical por Merecimento são mais um exemplo de injustiçae discriminação da pre-

am sem acesso à internet ou não sabem
operar o sistema. “H á vários casos na
obras e no meio ambiente que acabaram sendo excluídos do processo”, sustenta.

feitura para com boa partedos servidores. O sindicato aponta problemas no
sistema de internet do “RH 24 horas”,
para o cadastramentodas competências. Vários servidores ligaram para o

A restrição do crescimento vertical
é vista pelos diretores do sindicato como
um mecanismo que aumenta a competição entre os trabalhadores, aoinvés de
promover asolidariedade no ambiente

Sismuc reclamando que não estavam
conseguindo inserir suas informações,
o que acabou se intensificando no último dia para realizar a tarefa (29 de
novembro). Cerca de 2 mil servidores

de trabalho. D esta forma, não se trata de
alteraros procedimentos apenas, mas a
lógica do sistema de reconhecimento
que é excludente.
Re cu rs os i gn or ad os

teriam sido prejudicados diretamente.
D e acordo com Natel dos Santos,
membro da comissão executiva que

Os diretores do Sismuc apresentaram os problemas durante as cinco reuniões da comissão executiva, realiza-

avalia os recursos, indicado como diretor doSismuc, há relatos de servidores
que tentaram fazer o cadastramento

das entre os dias 1º e 5 de dezembro.
Apesar disso, representantes da secretaria de recursos humanos homologa-

pela manhã, naquele dia, e mesmo
assim encontraram o sistema fora do

ram a classificação dos concorrentes no
dia 28 de dezembro, reafirmando que

ar. Além disso, pessoas que cadastraram vários cursos, com o objetivo de
completar as 180 horas exigidas pelo

não houve problemas no sistema.
Aç ões i ndi vid ua is
D iante da intransigência da adminis-

edital 14/2010, não tiveram a contagem aceita. Também houveproblemas

tração municipal, o Sismuc preparaações
individuais na justiça comum paragarantir

no processo de validação do valor da
pontuação. Outro complicador, segundo ele, é que muitos servidorescontinu-

o direito ao crescimento dos servidores
prejudicados. Os processos estão sendo
elaborados pela assessoria jurídica do

Na opinião da vereadora professora

em primeiro e segundo turno e deve ser

Josete (PT), há umrisco grande dohospital
ser transformado em cabide deemprego

publicada em breve.
A medida modifica a lei orgânica do

sindicato.
A çã o co l e ti va
so br e 29 /0 3/ 09

e do município gastar mais do que se os
profissionais fossem servidores. “Os médicos serão contratados diretamente pela

município, inserindo as fundações como
modelo de gestão possível no poder público de Curitiba. D esde que a proposta foi

O si nd ic at o
prepara também
uma ação coletiva
contra a prefeitura,
porque houve puni-

fundação por currículo e não por concurso
público. Também estão previstos cargos

encaminhada à câmara, sindicatos, incluindo o Sismuc, e movimentos como o

de assessores. Isso pode comprometer a
qualidade do serviço que será prestado,

Fórum Popular de Saúde (Fops) se
posicionaram contrariamente à medida.

pois pessoas podem ser contratadas por
proximidade e não por qualificação técni-

Com o pouco tempo de debate e semuma
discussão aberta com a sociedade, o pre-

ca”, lembraela.
“Em uma fundaçãoestatal você cria
diferenciações salariais e de carreira em

feito conseguiu, em pouco tempo, avançar
em uma ação que é encarada como um
ataque aos direitos dos trabalhadores e ao

relação aos servidores do município,pois

serviço público.

Natel dos Santos: diretor do Sismuc e membro da
comissão que avalia os recursos.

ção aos servidores
que participaram
da paralisação do
dia 31 de março de
200 9.

Vereadora professora Josete é uma das poucas que votou contra a fundação.
D epois de utilizar R$ 14,2 milhões
de dinheiro público para construção do

ao invés do concurso, o contrato é via CLT,
com saláriodiferenciado.E como oprojeto

H ospital do Idoso, quem vai de fato se
beneficiar da estrutura é o grupo político

prevê que o município pode ceder servidores, pode ter duas categorias dentro do

que estiver à frente da prefeitura.A partir
de março deste ano, quando o espaço
seráinaugurado, quem gerenciará o hos-

mesmo espaço”, afirma Josete,uma das
poucas que se posiciona contra a fundação.

pital será a Fundação Estatal de Atenção
Especializada em Saúde (Feas). Trata-se

Vo taç ão
Em votação realizada no dia 13 de

de uma organização com membros indicados peloprefeito responsável por fatiar

dezembro, foram 24 votos favoráveis ao
projeto e apenas 2 contrários. Além da

os serviços a serem oferecidos. Ao invés
de servidores concursados, serãocontra-

Prof. Josete, o vereador Pedro Paulo (PT)
também foi contrário. A proposta, encami-

tados trabalhadores, que atuarão de for-

nhada pelo prefeito Luciano D ucci em

ma terceirizada.

outubro do ano passado, já foi aprovado

acesse www.sismuc.org.br
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E não é pegadinha

Riscosda profissão

Isso
está
certo?

Guardas municipais
enfrentam tiros em dois
Armazéns da Família
Num o guarda João Rildo foi baleado, no outro,
trocas de tiro durante o horário comercial
No mês de janeirosdois episódios

xar pistas.

quase terminaram em tragédia, durante a troca de tirosentre guardas munici-

Os bandidos não roubaram nada
do estabelecimento, apenas o revólver

pais e bandidos. No primeiro caso, o
Armazém daFamília, que vende produtos a preços mais acessíveis parafamílias de menor renda, no bairro Pinheirinho, emCuritiba, foi invadida por

calibre 38 do guarda, e o carro de um
representante comercial que trafegava
pelas ruas e que foi abandonado a algumas quadras do local. Rildo foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, pas-

uma dupla de assaltantes fortemente
armados nodia 11.D epois de entrar em
luta corporal e balear o guarda João
Rildo, que fazia a ronda do estabelecimento, os criminosos fugiram sem dei-

sou por uma cirurgia e agora está bem.
No segundo caso, também em um
Armazém da Família, só que desta vez
no bairro Barreirinha, também houve
troca de tiros. O ocorrido foi no dia 18.
Após a troca de tiros, os suspeitos conseguiram fugir em uma
motocicleta. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Oagente solicitou o reforço de um colega, mas
um dos invasores, que estava
armado com um revólver, abriu
fogo contra os guardas.
O Armazém da Família estava aberto ao público no instante da ocorrência, havia clientes e

Profissão exige mais atenção
da administração.

funcionários no local, mas ninguém ficou ferido.

Em uma visita de rotina ao cmun Sítio
Cercado, diretores do Sismuc foram sur-

constr angimento a os pacient es que
acessam as salas, já taxados de ladrões

preendidos coma situação dos trabalhadores. Correntes, cadeados e fios de aço
prendiam estetoscópios e o respirador

em potencial, pela própria situação.
Segundo o diretor do Sismuc Juliano
Soares, trata-se de uma atitude arbitrária

utilizados pelos servidores nas salas de
triagem e na emergência. A explicação,

da chefia, que não discutiu o assunto e as
medidas a serem tomadas juntamente

segundo relatos dos servidores: a autoridade sanitária Rita Sandra Franz, teria
dado a ordem de prender os equipamen-

com os servidores do cmun. O principal
problema, em sua opinião, éque há falta
de servidores nos locais de trabalho e,

tos para evitar roubos que estariam ocorrendo na unidade.
O problema é que a prática implica
em que os servidores realizem o atendimento com estetoscópios presos a cor-

portanto, não há pessoal suficiente para
asseguraro controle dos equipamentos.
R es po st a d a SM S
O Sismuc entrou em contato com a
secretariade saúde,pedindo explicações e

rente ou cabosde aço. Aatitude não está
prevista em nenhuma lei ou determinação da prefeitura e pode acarretar problemas como tropeções, doenças no aparelho auditivo ou lesões em nervos, músculos e ossos, pois oservidor deve realizar os
exames necessários com uma corrente
pendurada ao pescoço. H á também o

uma resolução para o problema.A informação obtidajuntoa Inês Kultchek Marty, chefe
de gabinete da secretaria, da conta deque
não há nenhuma determinação para queos
equipamentos sejamacorrentadosou presos. Os diretores do Sismuc estão acompanhando o caso do cmun Sítio Cercado e
aguardam retorno da secretaria.

acesse www.sismuc.org.br
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Em si tuação precária

Polivalentes convivem com desvio de
função, acidentes e baixa remuneração
Sis muc organiza coletivo da categoria para preparar lutas e garantir melhorias . Primeira reunião ocorre dia 21/02
A multifuncionalidade é uma prática
cada vez mais comum na prefeitura de
Curitiba, que vem sendo difundida em
todas as áreas. Mas em nenhuma a situ-

tesdo desvio de função formalizadopela
prefeitura. Um deles é o risco de acidentes
aos quais estão expostos estes servidores. Cursos de umatarde, que prometem

“Quando vouna loja
abrir um crediário o vendedor mepergunta oque
é polivalente”, diz cons-

ação é tão dramática quantoa dos trabalhadores polivalentes. Com um contingente deaproximadamente mil pessoas,
estes profissionais, muitas vezes encanador, pedreiro, pintor, eletricista ou auxiliar de serviços, são os que mais acumularam atividades na prefeitura nos últi-

preparar os polivalentes, não passam de
“certifigatos” para evitar problemas jurídicos para a administração municipal.
Ac iden te
Acir Miguel dos Santos é uma das
vítimas dos constantes acidentes de trabalho que ocorrem com os polivalentes.

trangido NécioH ipólitode
Jesus. Há 19 anos na prefeitura, elefoi contratado
inicialmente comopedreiro, sua profissão de origem. Agora, trabalhacom
jardinagem, armação de

mos 15 anos. Tudo porque, a partirda lei
11 mil, passou-se a cobrar que eles realizassem asmais diversas atividades profissionais, mesmo sem o conhecimento
técnico para afunção esem a remunera-

Chamado para trocar o pneu de uma carreta, em fevereiro de 2009, Santos, que
trabalha na verdade como mecânico, sofreu uma luxação no pulso direito realizando uma atividade quenão é a sua original-

barraca,carpitaria, elétrica e pintura, lembra ele.
Pa ra le mbr ar
Até 1991, os funcionários eram contratados

ção que se espera de uma carreira
multifuncional.
“Eu fui contratado comoencanador.
Agora tenho que fazer trabalho de carpintaria, pintura e serviço elétrico. A gente

mente. Em sua folha de pagamento, o
salário base consta R$ 624,47 e, por um
tempo, aceitou atuar na máquina de solda
para ganhar um adicional, mas desistiu
diante da precariedade da função.

sem a necessidade de
concurso público. Com a
lei 7.600/91, o regime
de trabalho que era regido pela CLTpassou a ser

está sendo exigido cada vez mais e não
tenho o curso para estas outras funções”,
reclama oservidor polivalente Oséias Pe-

Au xi li ar ad mi ni str at iv o n a so ld a?
Trabalharcom solda, realmente não
é para qualquer um. Com o uniforme re-

estatutário. A função de
polivalente foi criada em
2004, com a aprovação

reira da Cunha, que entrou para a prefeitura em 1987.
C om o Os éi as , vá ri os o ut ro s

pleto de buracos, José Carlos dos Santos,
soldadorhá 20anos da prefeitura, mostra
os braços e a barriga queimados pelos

Oséias: contrado em 1987 como encanador,
da lei 11.000, durante a
hoje faz de tudo na prefeitura.
g es tã o de C ás si o
Taniguchi. Antes, os servidores eram con- cações da categoria e lutar pela implanta-

polivalentes criticam a situação e apontam outros graves problemas decorren-

pedaçosde metalem brasa que se soltam
na soldagem. Mais espantoso do queisto

tratados em suas respectivas atividades
profissionais. A mudança também criou

ção de um novo plano de cargos, carreiras
e salários para corrigir asdistorçõesfunci-

é a função que consta em sua folha: a de
auxiliar administrativo operacional. No
salário-base, aparece o valor de R$

outra irregularidade, pois igualouas funções dos artífices com a dos auxiliares.
Re un iã o pa ra o rg an iz ar

onais e valorizar os servidores. A primeira
reunião do coletivo está marcada para o
dia 21 de fevereiro. Todos os servidores

641,98, complementado com o risco de
vida. “Não compensa” – diz ele – “mas

O Sismuc está organizando os trabalhadores polivalentes a partir da reunião

polivalente estão convidados a participar.
A atividade inicia 19 horas, na sede do

preciso desse dinheiro”.
“O q ue é po li val en te ”?

de um coletivo destes profissionais. O
objetivo é montar uma pauta de reivindi-

Sismuc.

Multifunção rima
com precarização
Uma das palavras da modano mercado de trabalho é “multifuncionalidade”.

Acir mostra a CAT de um acidente
durante atividade para a qual não é
especia lista.

Trata-se da ampliação das atribuições do trabalhador do qual se exige odomínio
e a prática de mais funções aomesmo tempo. Criada no Japão, na fábrica da Toyota,
a prática da multifunção visa aumentar a produtividade, utilizando cadavez menos
mão-de-obra. Assim, onde em umlocal deveria haver vários trabalhadores,cada um
exercendo sua função, há apenas um,tendo que fazertodas as coisas. O resultado
disso não poderiaser outro senão o adoecimento de trabalhadores e a redução da
qualidade do serviço realizado.
José busca valorização profissional.

acesse www.sismuc.org.br
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Para melhor

Prestação de contas

Lei do RIT está em vigor
Conquista de servidores da saúde é resultado de anos de luta.
Assistentes sociais devem ter cuidado.
Foram quase quatro anos de luta para que a
prefeitura finalmente reconhecesse o direito à gra-

anteriores. Serão contabilizados os 60 últimos
meses para pagamento retroativo, sendo que a

tificação pelo regime integral de trabalho (RIT) aos
trabalhadores da saúde do município.A lei 13.657,
aprovada em dezembro, na câmara municipal,
garante a incorporação do adicional pago na dobra
de jornada ao adicional de férias, 13º salário, gra-

prefeitura realizará o pagamento desta dívida nos
próximos 60 meses.

tificação de risco de vida e saúde, gratificação de
responsabilidade técnica, gratificações especiais
de médico, do saúde da família e àaposentadoria.
A conquista beneficia médicos, odontólogos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem com jornada
abaixo de 40 horas semanais e que trabalharem
em jornada integral.
Conforme o artigo terceiro da lei, o cumprimento da jornada integral é umaopção do servidor,
que deve assinar um termo onde concorda com a
medida. Os casos em queestá permitido à prefeitura aplicar o RIT são aqueles que dizem respeito à
substituição de servidores em licença ou programas que exijam jornada de 40 horassemanais. Os
valores a serem pagos devem corresponder a 100%

As si st en tes s oc ia is
Os assistentes sociais foram incluídos na lei do
RIT, porém, o sindicato sustenta que a categoria
deve realizar as 30 horas semanais,conforme determinado pela lei também aprovada recentemente. A orientação se deve ao fato de que a lei do RIT
não oferece mecanismos de regulamentação para
a extensão da jornada da categoria.
Em visitas aos locais de trabalho, diretores
constataram que muitos profissionais já estão realizando as 30 horas desde 1º de janeiro. Nos casos
em que se tem notícia de trabalhadores fazendo 2
horas a mais por dia, está sendo realizado o pagamento da hora extra. A aplicação do banco de horas
é vista como perda de direitos pelo sindicato e,
portanto, os servidoresdevem recusar a adesão à
medida (veja mais na págiona 4).

Os dentistase médicos que realizavam a cha-

A determinação para jornada de 30 horas dos
assistentes foi reconhecida pela prefeiturapor meio
da lei 13.651.A medida seadequa à determinação

mada dobra do padrão, também asseguraram o
direito de incorporação à aposentadoria de valores

do governo federal, em agosto de 2010, que reconheceu o direito de redução da jornada.

do vencimento básico.

Um precedente a mai s

Justiça reconhece direito de greve
e proíbe punição de servidores
A aplicação de descontos ou redução de notas nos processos de crescimento vertical dos servidoresque participaram da greve de 15 a 17 de abril de
2009 foi proibida pela justiça. A medida
cautelar da juíza Luciane Pereira Ramos
acata o recurso do Sismuc, a fim de
garantir odireito de greve dosservidores.
No documento ajuíza diz: “faz-seimperioso o regular pagamento dos vencimentos bem como o impedimento de
qualquer anotação funcional ou registro
de condutadesabonadoraquando decorrente do
regular exercício do direitode greve”.
Sua decisão está amparada por uma série
de decisões do SupremoTribunal Federal (STF),
que reconhece o direito de greve no serviço
público. Oscasos citados como exemplo, julgados em 2005 e 2008, incluem o direitotambém
aos servidores em estágio probatório.

A çã o da pa ra l is aç ão do d i a 31 /0 3 /2 00 9
Apesar da decisão, a prefeitura puniu servidores que participaram da paralisação do dia 31
de março de 2009, reduzindo pontos no procedimento de crescimento vertical. Uma ação coletiva está sendo preparada pelo sindicato para
garantir o direito já reconhecido na greve realizada 15 dias depois, pormeio da medida cautelar.

acesse www.sismuc.org.br
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Exemplo a ser seg uido

Juiz explica
porque proibiu
terceirizações
na saúde
O juiz do trabalho Carlos Gustavo Brito Castro, da 6ª Vara do Trabalho de
São Luís, no Maranhão, é o entrevistado desta edição do jornal do Sismuc.
Ele ganhou notoriedade ao acatar uma ação civil pública do Ministério
Público do Trabalho, proibindo a terceirização de serviços públicos de saúde estadual. Fatos como este podem servir de exemplo para o que vem
ocorrendo em Curitiba, onde se propõe a terceirização dos profissionais
que atuarão no Hospital do Idoso. O caso no Maranhão, julgado em janeiro
do ano passado, está sob recurso e terá um novo julgamento no Tribunal
Regional do Trabalho. Por enquanto, multas estão sendo aplicados ao
estado e às fundações, cooperativas e oscip’s. Confira na entrevista, quais
motivos levaram Castro a proibir as terceirizações:
Jo rn al do S is muc : Que q ue stõ es l he
c on ve n ce r am a ac a ta r a a ç ão c i vi l
p úb li ca , pr o ib in do a t e rc ei ri za çã o

mo. Tinha CruzVermelha, Oscip, OS, fundação, cooperativa, todos os meios que
já se pensou para tercei-

de se rv iço sd e saú de no Ma ran hã o?
Carlos Castro: Basicamente foio seguinte:

rizareles utilizaram.

a constituição federal estabelece que o
setor privado pode entrar de forma complementar nosistema de saúde. Aqui não.

J S: N a su a o pi ni ão ,
qu al o mai or pr obl ema d a te rc ei ri za çã o

Aqui no Maranhão estava seprivatizando
mesmo a saúde, porque não havia ne-

na s aú de pú bl ic a?
CC: O primeiro proble-

nhum acréscimo, pelo contrário, há até
reduçãodo quadro. D eterminadas especialidades médicas não havia maismédicos
públicos contratados, não havia mais nenhum especialista público. Todos os médicos que prestavam serviço para o estado

ma que eu vejo é a falta
de controle doEstado. A
partir domomento que
ele passa para oterceiro
ele já não controla o serviço que ele está
fazendo. Fica na mão da entidade

eram de empresas privadas. Foraque também havia uma ingerência nestas entidades privadas,
que a contratação era
direcionada diretamente
pelo Estado, pelo gestor.
O gestor escolhia o médico que ele queria que a

o Esta d o
b usca t ira r sua
re sp on sa bilida de d iret a

entidade privadacontratasse.H á mais de
15 anos não se faz concurso no estado
para a saúde. Todo o quadro foi sendo
terceirizado, uns com cooperativas, mas a
maioria com entidades terceirizadas mes-

nossa seara, é aburla do concurso público. Nunca é igual você não ter o servidor
público com responsa-

te c om o in co ns ti tu ci on ai s?
CC: O governo federal não vê com maus
olhos este sistema, porqueacaba também

bilidade, com osrequisitos que se exige para

sendo um modelo muito eficaz para o Estado. Ele acaba tratando o serviço público

preencher um cargo público de saúde.

como um serviço privado e isso acaba facilitando alguma coisa na execução e quem
não está envolvido diretamente como serviço, a população, pode até achar que é
vantagem, sem saber o mau que isso vai
causardepois.

Ele ( ge st or)
bu sca co nt ra ta r
p or uma
en tida de
p riva da p ara
q ue e le se ja um
pa trã o.

terceirizada que pode
simplesmente chegar e
dizer: “não vou mais prestar o serviço”, e a situação fica largada. Outro
prejuízo para a população: se você contrata o
terceiro, essa entidade
tem que ganhar alguma

coisa paracontratar o profissional, então
o prestador ainda ganhaalgo mais, quer
dizer, se torna mais caro para o Estado,
porque ninguém faz a intermediação de
graça. E por fim, o que entra mais na

J S: O s en h or ac r ed i t a q ue es t es ca so s po de rão s er ju lg ad os fu tu ra me n-

J S : No s t r ê s ní v e i s
d o ex ec ut iv o , ve ri fi c am o s p o si ç õe s fa vo rá ve is à imp la nt aç ão de fu nd a çõ e s e
O s ci p s . Co m o o s e -

n ho r vê is to ?
CC: Na verdade, o Estadobusca tirar sua

J S: U m d os ar gu me n to s q ue m a is s e
o u v e é q u e i sso v a i a gi l i z a r a s
co nt ra ta çõ es d e pe ss oa l.
CC: Facilita porque os mecanismos são

responsabilidade direta. Eu não vejo mais simples. Mas é melhor você ter o
muita diferença do Estaservidor público qualifido criar oucontrataruma
cado, estimulado. É muifundação assim como
to mais vantagem doque
é me lho r vo cê
uma terceirizada. Éuma
cair neste tipo de admit e r o se rvid o r
nistração privada. “Ah! É
contratação com precarização dos direitos do
servidor público. Ele busca contratar por uma

pú blico
qu alif icad o,
estimu la do

entidade privada para
que ele seja um patrão.
Em vez de se r o Estado cont ratando,
precariza de qualquer maneir a a relação.

acesse www.sismuc.org.br

melhor privada porque
paga mais”, mas você
está contratando médico privado e ainda está
pagando para aempresa
que terceiriza. Porque você não paga bem
o profissional de saúde e cobra dele? Paga
bem e exige bem?
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Para comparar

Curtas

As chuvas ou os políticos
castigaram o Rio de Janeiro?
As mortes decorrentes das fortes chuvas na região sudeste é o preço pago ao
longo destes anos todos de negligência. Mais uma vez fica a sensação de que
esta calamidade pública poderia, no mínimo, ser reduzida. O investimento
contra enchentes foi calculado em 8,7%, menor que em 2008 e as famílias
pobres continuaram sem condições adequadas de habitação. Em qualquer
circunstância, a irresponsabilidade é a grande promotora desses espetáculos.

Discursos de Dilma e Richa
expõem contrastes políticos
Enquanto a presidente fala em manter crescimento
dos investimentos em serviços, governador fala em
ajuste fiscal, reeditando prática neoliberal

Mínimo de R$ 540 não compensa inflação do ano, aponta Dieese
O valor do salário mínimo previsto no Orçamento para 2011 não compensa as
perdas no poder de compra causadas pela inflação acumulada no ano. Com o
novo mínimo, que passa de R$ 510 para R$ 540, o aumento é de 5,88% e
perde para os 6,47% correspondentes à estimativa do INPC de 2010. Os
dados constam de uma nota técnica divulgada D ieese.
D e acordo com a entidade, o saláriomínimo de R$ 540 teria perda de 0,55%
ante a inflação. Essa perda seria a primeira verificada desde o ano de 2003.

Beto Richa: fama de "playboy"

Dilma Roussef: passado militante

Os discursos da nova presidente do

ção de uma moratória de 90 dias que

Até abril de 2002, o salário mínimo era de R$ 200. D esde então, o piso
salarial nacional teve ganho real de 52,83%, já levada em conta a perda
prevista para 2011.

Brasil DilmaRoussef edo novo governador
do Paraná Beto Richa são marcados por

suspende os pagamentos de obras que
vinham sendo realizadas. Em sua gestão

poucas, mas importantes diferenças. A

como prefeito de Curitiba, determinou o

partir das falas deles, durante suas pos-

corte de 15% dos gastos públicos. Os ser-

ses, no dia 1º de janeiro, é possível fazer

vidores municipais sentiram este impacto

algumas previsões. Em parte, as diferen-

amargurando oito anos de salários defa-

çasse devem pelalinha político-ideológicade cada umdos gestores, quando oque

sados, que acumulam mais de 14% de
perdas. Além disso, há vários problemas

se observa são os compromissos com o
serviço público.

de saúde e reclamações dacategoria pela
falta de funcionários suficientes para que

O discurso de Dilma foi marcado pelo

o serviçoseja realizado de forma adequa-

seu compromisso de combate à miséria,

da, sobretudo nasescolas, creches, unida-

assim como o fez seu antecessor Lula.
Para atingir esteobjetivo, ela reconhece a

des de saúde e na guarda municipal.
O mesmo problema deve ser vivido

necessidade de elevar os custos em serviços públicos. “A melhoria dos serviços públicos é também um imperativo de quali-

agora pelos servidores do estado do
Paraná. Richa afirmou que vai melhorar o
atendimento nos hospitais, mas não cita

ficação dos gastos governamentais”, disse ela.

nada a respeito da situação dos servidores
da saúde. A intensificação do trabalho e a

O aumento de gastos com contratação de funcionários públicose benefícios a estes trabalhadores foi umatendên-

privatização da saúde com o aprofundamento de contratos com a iniciativa
privada,a partir das fundações estatais de

cia do governo anterior. Se em 2003 havia
8.815.810 empregos públicos, em 2007
houve um crescimento para 10.168.680.

direito privado, é provavelmente um dos
seus projetos, a exemplo do que houve em
Curitiba.

H á mais de uma semana a Tunísia está vivendo uma revolução dedimensões
épicas que acaba de derrubar o ditador Zine al-Abidine Ben Ali depois de 23

A realização de concursos para novas
contratações, visa o crescimento de pes-

D e cepç ão
Infelizmente, seguindo o mesmo ca-

anos no poder. A rebelião tomou quase todos de surpresa, inclusiveo governo.
A nação norte-africana era vista como um refúgiode estabilidade e de relativa
prosperidade, embora governada com punho deferro. Para os investidores
externos, a capital Túnis era uma área segura para investir e uma fonte de
trabalho barato. Para os turistas, eraum aprazível balneário para tomar sol e
gozar a vida. Umadas organizações que teve papel importante no processo
revolucionário são os sindicatos e a União G eral de Trabalhadores da Tunísia
(UG TT).

soal para operar os serviços públicos a

minho, D ilma também decepcionou nesta

serem disponibilizados à população, con-

questão. Em seu discurso, ela sinalizou

forme avaliado peloIPEA.

com o aprofundamento dos projetos de

Por outro lado, Beto Richa jáfala em
“ajuste fiscal e uma firme redução dedespesas de custeio, que já fixamos em no

fundaçãopara a saúde. “Vamosestabelecer parcerias com o setor privado na área
de saúde, assegurando a reciprocidade

mínimo 15% dos gastos”. Aprimeira medida tomada porele, inclusive, foi a decreta-

quando da utilização dos serviços do SUS”,
disse.

Povo se mobiliza e derruba
ditadura na Tunísia
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Balanço dos coletivos e metas para 2011
Cole tivo dos aposentados

Coletivodos gu ardas

Um dos grupos mais ativos dentro do Sismuc é o coletivo dos aposentados. Com doze reuniões ao
longo de2010, eles realizaram uma série de importantes atividades de lazer, direito e saúde. Fizeram
parte das reuniões o esclarecimento de dúvidascom advogados, como por exemplo, a revisão de
contra-cheques de aposentados que estavam recebendo abaixo do salário mínimo, o que é irregular. No
plano da ação política, os aposentados participaram de mobilizações em defesa do ICS e do IPMC,
ajudaramna greve dos guardas municipaise viajaram à Brasília para participar da marcha anual em
defesa da classe trabalhadora.
Eles também assistiram a diversas palestras sobresaúde do idoso. Lanches da tardee comemorações de
aniversário também estiveram no programa, contribuindo com a confraternização. No final do ano,
uma festa com música alemã ao vivo animou o coletivo.
A participação dos aposentados nas reuniões é facilitada pelo Sismuc, que paga as passagens de ida e
volta de cada participante.
Para 2011, será dado continuidade às atividades já desenvolvidas. Em fevereiro um passeio está sendo
programado a umlocal turístico da região metropolitana de Curitiba. Em março aposentadas serão
levadas para a Marcha das Mulheres, uma atividade que reúne mulheres do Brasil inteiro na luta por
direitos. A implantação de um grupo de teatro dos aposentados e a confecção de um mural com fotos
antigas dos locais de trabalho também estão nos planos para este ano.
Os encontros ocorrem sempre na última segunda-feira do mês, a partir das 14 horas, no Sismuc. Todos
os aposentados estão convidados a participar.

Responsáveis: Diogo Monteiro, Alessandra Oliveira e Everson Camargo

Responsáveis: Salvelina Borges e Renato Ferreira

Cole tivo da FAS
Uma das prioridades do coletivo da FAS em 2010 foram as visitas e
contatos nos locais de trabalhos. Por meio desta ação, procurou-se
levar mais e melhores informações do trabalho realizado e também chamar
a categoria para participar dasdiscussões.
Dentre os principais temas tratados nas reuniões estavam a implementação
do difícil provimento na FAS, o repúdio da categoria ao banco de horas e a
implementação das 30 horas para a carreira dos Assistentes Sociais.
Esclarecimentos também fizeram parte da pauta. A divulgação do Projeto
de Lei nº 5346/09 que regulamenta aprofissão do educador (a) social e a
construção de um Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV)
juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras da assistênciasocial serviu
de base para as negociações com a PMC.
Responsáveis: Patrick Baptista, José P. Neto, Sueli Prado e Marcela Bomfim

Cole tivo da educação
No coletivo da educação em 2010 avançou-se na discussão do
programa pró-funcionário, onde vários trabalhadores (as) participaram, entendendo a política de valorização salarial e incentivo ao
crescimento intelectual de cadaservidor por meio daformação em
cursos de nível médio ou superior. Neste ano que se inicia é preciso
aprofundar as discussões, pautando estratégias a fim pressionar a
PMC a firmar convênio com o governo estadual para que o recurso
financeiro venhapara o município.
Os educadores também discutiram sobre a hora permanência que
não vem sendo realizada devido àfalta de profissionais nos cmei’s.
Provas do descumprimento da lei estão sendo levantadas para que
uma nova ação seja movida, pedindo o imediato cumprimento e
pagamento das horas que não foram destinadas ao estudo e
planejamento.
A garantia do recesso escolar para todos os trabalhadores de escola
também foi uma conquistaresultante da luta e mobilizaçãode todos
na campanha “ Quem educa merece”. Para este ano há muito o que
avançar. A próxima reunião do coletivo da educação ocorre no dia
18 de fevereiro, às 19 horas no Sismuc.
Responsáveis: Juliano Soares, Ana Paula Cozzolino, Cathia Almeida

Cole tivo dos fiscais
O coletivo dosfiscais nasceu da união dessesservidores, que buscam melhores condições de
trabalho, um plano de cargos e salários e uma remuneração justa. Fiscais de diversas áreas
como SMMA (Limpeza Pública, Recursos Hídricos, Pesquisa e Monitoramento, Parques e
Praças); SMU (Comércio Ambulante, Propaganda Irregular), SMAB, entre outros, estão
unindoforças em busca de valorização, serviço público de qualidade e saláriodigno.
Em 2010 foram feitas várias reuniões e um grande ato na Rua XV, mostrando toda a
indignação da categoria contra a indiferença da administração referente as suas reivindicações. Já no final de 2010, na última reuniãode negociação, os representantes da prefeitura
de Curitiba alegaram que a nova secretária de RH precisava de tempo para estar a par de
toda a situação que já havia sidonegociada. Nessa mesma reunião foi acordadoem ata que a
administração retornaria com uma agenda de reuniões, o que até agora não foi informado.
O plano de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV) próprio para fiscais e o aumento do
piso salarial, são as duas principais bandeiras de luta da categoria para 2011. Para fazer
avançar esta pauta, é necessário que todos participem das reuniões do coletivo. A próxima
reunião ocorre dia 15 de fevereiro, às 19 horas, no Sismuc.
Responsáveis: Eduardo Recker, Marcela Bomfim, Alessandra Oliveira e Leandro Servilha

Cole tivo da saúde
Os trabalhadores da saúde vem se reunindo ao longo dos anos e especialmente no ano de 2010, a
pauta principal foi a construção do Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos (PCCV), para esses
trabalhadores que possuem especificidades do sistema únicode saúde, o SUS. Redução de carga
horária, aumento de piso salarial, condições de trabalho, valorização profissional,acompanhamento do conselho municipal de saúde e das comissões vigentes são algumas das pautas que estão
em discussão dentro do coletivo. Para o mês de março estão programadas reuniões
regionalizadas, que iniciarãona regionalde Santa Felicidade. Aparticipaçãodos trabalhadores é
fundamental, pois o coletivo só tem razão de existir devido à movimentação, decisões e
organização para traçar as estratégias de lutada categoriaem defesa de uma qualidadede vida
para os servidores e um melhor atendimento para população curitibana.
O coletivo de saúde se reúne toda segunda segunda-feira do mês, a partir das 19 horas, no Sismuc.
A proxima será dia 14 de fevereiro.
Responsáveis: Irene Rodrigues, Alessandra Oliveira e Cathia Almeida
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Coluna Cultural
Calendário de Lutas

Sinopse:
Os benefícios da
mentira

02/02 – Coletivo da FAS
Horário: 19 Horas
Local: Sism uc
03/02 – Coletivo dos Guardas
Horário: 19 Horas
Local: Sism uc

Em um mundo onde as pessoas só falam a verdade e não existe o
conceito de decepção, um homem que anda prestes a perder tudo inventa a
“mentira” e muda não só a natureza das coisas, mas cria abase da religião. “O
primeiro mentiroso” mostra a importância da mentira para a manutenção da
organização da sociedade e faz repensar sobre as diversas mentiras contadas
cotidianamente pelas pessoas. A verdade aparece mais cruel do que nunca
nesta comédia.

Fi ch a T éc ni ca

04 à 06/02 – Planejamento da
direção Sismuc
Horário: Dia todo
Local: Cepat
05/02 – Prazo final para opinar na
consulta pública 48
Horário: Dia todo
Local: I nternet
08/02 – Reunião preparatória para
particip ação na Marcha Mundial
das Mulheres
Local: Sism uc
Horário: 16 horas

T ít u lo Or ig i na l : The Invention of
Lying
E le n c o: Jennifer Garner, Ricky
G ervais, Jonah H ill, Louis C.K, Rob
Lowe, TinaFey.

10 à 12/02 – Curso de Formação
(OR SB)
Horário: a definir
Local: Sism uc

D ir e ç ão : Ricky G ervaise Matthew
Robinson
G ê ne ro : Comédia
D ur aç ã o: 99 min.
Na ci on ali da de : EUA
D is tr ib u id or a: Universal H ome

11/02 – Negociação do PCCV dos
g ua rda s
Horário: a definir

Video
L a n ça m e n t o: agosto de2010

Resenha: A nova
mulher e a moral sexual
O livro traz dois textos importantes; um de 1918 que faz uma crítica a
mulher na sociedade capitalista pelo víeis moral onde a propriedade privada é
o mais importante até mesmo nos dias de hoje e como as mulheres estão
sujeitas a estepapel. O segundo, em 1921, falada necessidade da
reorientação do comportamento do homem e damulher a partir da mudança
da estrutura social com os avanços da revolução e apresenta um amor –
companheiro com direitos, responsabilidades
iguais e respeito às individualidades. Alexan-

leva a refletir também nos dias de hoje
sobre o papel da mulher na sociedade e as
múltiplas diferenças. Superá-las só a
partir de uma mudança cultura e da
implantação de uma nova sociedade.
Fi cha bi blio grá fic a:
KOLLONTAI, Alexandra. A N ov a
M ul he r e a Mo r al S e xu al . São
Paulo: Expressão Popular, 2000.

14/02 – Coletivo da Saúde
Horário: 19 Horas
Local: Sism uc
15/02 – Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 Horas
Local: Sism uc
18/02 – Coletivo da Educação
Horário: 19 Horas
Local: Sism uc
21/02 - Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 Horas
Local: Sism uc
22/02 – Reunião de
Rep rese ntan tes
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sism uc

Local: Ed. Delta
11/02 – Ato dos guardas
Horário: a definir
Local: em frente Ed. Delta

dra Kollontai foi umadas líderes daprimeira
revolução socialista e nos descreve a
situação da mulher em dois momentos que

11/02 – Assembleia dos guardas
Horário: 19 horas
Local: Sism uc

23/02 - Assembleia de aprovação
da pauta de reivindicações
Horário: 19 Horas
Local: Sism uc

Consulta pública nº 48

Servidores da saúde podem opinar
em debate nacional que regulamenta
condições de trabalho
Está disponível para consulta e opiniões dos servidores o conteúdo dodocumento que institui as D iretrizes da Política Nacion al de Promoção da Saúde do
Trabalhador do SUS. As sugestõespodem
ser encaminhadas até o dia 5 de fevereiro, conforme determinação do ministério
da saúde.
As contr ibuições serão a valiadas
pelo Comitê Nacional de Saúde do Trabalhador do SUS, instituído em novembro
de 2009. O grupo, do qual participa também a representante da Confetam e diretora do Sismuc Irene Rodrigues, f oi responsável pela elaboração desta primeira
versão do documento.
As diretrizes devem regulamentar a
situação dos mais de 2,5 m ilhões de

acesse www.sismuc.org.br

trabalhadores que atuamna área no Brasil.
A consulta e a participação pode ser
realizada pela inter net, por meio do seguinte endereço:
http://www.saude.gov.br/consultapublica.

