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Coluna do leitor

Editorial

"Avançar Sempre,
Retroceder Jamais"
Demos início na luta rumo as nossas conquistas. Várias ameaças estão
sendo anunciadas pelo prefeito Luciano Ducci, como cortes de horas extras,
DSR’s, gratificações, ações que deixam claro o quanto necessitamos de
salário. Por outro lado, propostas de plano de carreira, aumento dos pisos,
defesa do ICS e outros benefícios seguem sem solução. O prefeito servidor, no
entanto, até o presente momento não demonstrou nenhum interesse de
melhorar nossas condições de trabalho e vida.
Dia 9 de março iniciaram as negociações e o prefeito já deu mostras do
seu descaso para com as reivindicações dos servidores. Nem sequer compareceu à reunião. Os representantes da administração não possuem nenhum
poder de decisão. É dever do prefeito e do secretariado estar nesta mesa de
negociação, pois são esses que tem a governabilidade. Mas é sempre bom
ressaltar que eles passam e nós trabalhadores sempre estaremos aqui. Neste
ano, temos que assegurar que direitos já conquistados sejam mantidos.
Nossas atividades estão cada vez mais intensas e a participação ativa em
todos os espaços organizados pelo sindicato demonstra que a campanha de
lutas 2011 chega mostrando a força dos servidores.
Nossos avanços dependem do quanto nos dedicamos a melhorar nossa
realidade. E não aceitamos a postura que a administração vem demonstrando.
Primamos pela democracia. Truculência e descaso estão fora de nossas
pautas.
Mais do que nunca nossa mobilização deve ser forte e no aniversário da
cidade vamos dar o presente à população mostrando qual é a realidade dos
servidores. O que vamos apresentar para os curitibanos? A realidade atual? Ou
mudanças que devem vir através de uma negociação de verdade?
Construímos e mantemos essa cidade. Desta forma o poder da mudança
e a exigência do respeito e dignidade só depende de nós. Somos mais e somos
fortes e avançar é nosso objetivo.
Diretoria do Sismuc

Curitiba de Verdade discute fundação
de saúde para Hospital do Idoso
O Sismuc lança uma
Curitiba de Verdade. O assunto, desta vez, é a intenção da prefeitura em instituir uma fundação que irá

Como já enfatizava o camarada Lênin
“sem teoria revolucionária, não pode haver movimento revolucionário”. Como podemos transformar a sociedade a nossa
volta sem termos mecanismos teóricos
para tal movimento?
É claro que não estamos aqui colocando a prática de lado, pois ela também
é uma grande geradora de conhecimentos.
A formação sindical tem a função de
unir a nossa prática que muitas vezes é
construída por nossas mãos, a ideias que já foram geradas por outras mãos, muito antes
das nossas mãos terem entrado em ação.
Essa troca de conhecimentos e experiências é muitas vezes benéfica para o
fortalecimento de nossas convicções ideológicas e políticas. Através da formação
cimentamos certezas e nos enchemos de ânimo para as batalhas contra os nossos
opressores. Ela nos fornece ferramentas e as armas para lutarmos com todas as nossas
forças, pois almejamos objetivos e traçamos estratégias para alcançá-los.
Não podemos deixar de lembrar, o que escreveram Marx e Engels “as ideias da
classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que
é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual
dominante”. Essas afirmações trazidas para o momento histórico em que vivemos são
da mais alta importância, pois o homem nunca testemunhou como hoje em dia o poder
da classe dominante nos meios de comunicação. Esses meios bombardeiam nossas
mentes 24 horas por dia com sua propaganda tendenciosa e inúmeras vezes manipulam e mentem sem o menor pudor, para manter sua hegenômia.
A formação busca despertar a conciência de classes dos trabalhadores e trabalhadoras e ampliar a percepção de que através da união e da luta somos cada vez mais
fortes.
Eduardo Recker Neto
Diretor do Sismuc

8 de Março

100 anos do Dia da Mulher

Fundação não!

nova edição do informativo

A importância da formação sindical

No aniversário dos 100 anos do 8
Março, as mulheres voltam às ruas para
reafirmar suas pautas. Foi estabelecido
um extenso calendário de atividades para
este mês. A primeira delas foi uma audiência pública em defesa da criação da secretaria estadual da mulher, realizada no dia
primeiro.
Outra ação é o ato estadual no dia 12,
onde as mulheres marcham por direitos. A
atividade conta com o apoio do Sismuc,
incluindo o coletivo de aposentados que
contribui no fechamento da atividade junto

com outras entidades. Apresentação de
seções de filmes, onde são abordados temas como violência, aborto, soberania alimentar, poder e autonomia para as mulheres também fazem parte das atividades.
No dia 29 está agendada uma caminhada até a assembleia legislativa, cobrando e reafirmando a importância da implantação da secretaria da mulher. Para os
próximos meses o coletivo de formação do
Sismuc organiza um debate sobre gênero
e os 100 anos do 8 de Março com subsídios
da cartilha lançada pelo NPC.

gerenciar o Hospital do Idoso. A medida implica em uma
forma de terceirização dos
serviços e que pode abrir
brecha para que a estrutura
vire um “cabide de empregos”.
O material é voltado
para a população curitibana
e visa debater o assunto,
mostrando os principais problemas de uma fundação
para a saúde pública.
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Curso de
formação
chega à
segunda
etapa
A segunda etapa do curso de
formação sindical “Organização e
Representação Sindical de Base
(ORSB)”, realizado pelo Sismuc, ocorreu nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro.
Foram abordados temas como modos de produção em sociedades.
Entre elas a sociedade comunal, tributária, escravagista, feudal e capitalista.
“O debate tem sido criativo. O
pessoal está participando dos debates e já dá pra sentir uma evolução.
Está mais qualificado”, ressalta Natel
dos Santos, diretor do Sismuc, que
tem participado do curso. Em sua
análise, parte do sucesso se deve à
metodologia, pois todos podem opinar e as conclusões são tiradas no
coletivo.
Complementando o debate,
também foi exibido, no Sismuc, o
documentário “A Corporação”, de
Mark Achbar e Jennifer Abbott. O
enredo trata dos ataques às práticas
éticas e sociais das grandes empresas em defesa dos lucros dos acionistas.
Os participantes estão inscritos
em várias etapas do curso que segue
até o final do ano. O próximo encontro
está marcado para os dias 17 a 19 de
março.

IMAGEM

Distribuição de riqueza

Aumento do mínimo
não chega ao esperado
Comitiva do sindicalismo
cutista garante política
permanente de
valorização
As insistentes tentativas do movimento sindical brasileiro cutista em aumentar
o valor do salário mínimo, acima do que
vinha sendo apresentado pelo governo
federal, não foram suficientes para mudar
a opinião dos deputados. Mobilizados, na
semana passada, dirigentes de sindicatos, confederações e da CUT, estiveram
em Brasília, a fim de pressionar pelo mínimo de R$ 580. O valor aprovado, no entanto, ficou mesmo em R$ 545.
De qualquer maneira, o salário mínimo necessário seguindo o preceito constitucional “capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua
família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar
o poder aquisitivo, vedada sua vinculação
para qualquer fim”, continua bem distante. Segundo o Dieese, tendo por base a
inflação em dezembro de 2010, o valor
ideal deveria ser de R$ 2.227,53.
Uma das presentes foi a diretora do
Sismuc e da Confetam Irene Rodrigues,
que representou os servidores públicos
municipais em todo o Brasil. Percorrendo
os gabinetes e corredores do Congresso
Nacional, eles queriam a garantia também de uma política de valorização permanente do salário mínimo. Este é uma
das questões em que houve avanço. Repetindo o que havia ocorrido durante o
governo Lula, foi assinado compromisso
de manter o crescimento do valor do mínimo, de acordo com o aumento do Produto
Interno Bruto (PIB), além da correção da
inflação.
“Este foi o primeiro debate da classe
trabalhadora com o novo congresso e com
o novo governo. Isto é importante, mas é
preciso continuar a mobilização”, diz Irene.
Para ela, os servidores públicos também
são parte interessada neste debate. “Há
casos na prefeitura de Curitiba, por exemplo, que ganham abaixo do salário mínimo

Foto: Imprensa CUT

ORSB

e necessitam de uma complementação.
O aumento do salário mínimo expõe o
tratamento perverso dado aos aposentados no serviço público municipal
curitibano e serve de exemplo de como se
constrói democraticamente as negociações”, completa.
Imposto de Renda
Outro ponto importante desta jornada de lutas foi a conquista de compromisso do governo federal de que a tabela do
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imposto de renda será novamente
corrigida. O que vem sendo reivindicado é
a correção da tabela para 2011 em 6,47%,
que foi o índice de inflação do ano passado, a corroer os salários dos trabalhadores. Desta forma, aumenta-se o teto de
isenção. Há também uma luta pela mudança nos percentuais do imposto, a fim
de garantir uma redução dos valores pagos por quem ganha menos e o aumento
sobre quem ganha mais.
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Novos PCCV’s já!

Prefeitura paralisa negociações
dos planos de cargo
Presidente do Sismuc rechaça descaso da gestão Richa e Ducci para com os servidores
feito”, conclui.
Posando de democrático
“O Sismuc defende que as negociações dos planos ocorram de forma democrática, ou seja, em mesas de negociação,
com a participação das comissões eleitas

em cada segmento. Debater esse assunto
com uma consultoria não é nosso papel. A
prefeitura não precisa da nossa opinião
para posar de democrática. Eles já sabem
há muito tempo o que defendem os trabalhadores”, finaliza Marcela.

O que deve mudar

A implantação dos novos planos de os representantes da secretaria de recurcargos, carreiras e vencimentos da guar- sos humanos haviam informado que este
da, da fiscalização, do Suas e do SUS, levantamento já estava sendo realizado.
continuam sendo uma incógnita para os Enrolação
servidores municipais. No ano passado,
Na última reunião para debate do
pouco antes do início das campanhas assunto especificamente na guarda (a
eleitorais, o então prefeito Beto Richa e última, das duas realizadas este ano), foi
seu vice Luciano Ducci, por meio de seus informado aos diretores do Sismuc que
secretários, havia se comprometido a uma empresa de consultoria havia sido
negociar os novos planos com os sindica- contratada para realizar este estudo. E,
tos e implantá-los até o final de 2010. mais, que os servidores teriam de esperar
Passados quase dois meses do prazo mais 90 dias para que um resultado puestipulado, os segmentos permanecem desse ser apresentado.
na mesma.
“A gestão de Richa e
“Boa parte do que
Ducci, acha que os servi"A prefeitura
foi discutido nas reuniões
dores são palhaços. Vem
não precisa da
realizadas ano passado,
ano, sai ano, continuapermanece
em
mos sem respostas e
nossa opinião
suspenso, porque a presem a devida valorizapara posar de
feitura não está disposta
ção. Por outro lado, eles
democrática.
a negociar efetivamente”,
procuram dizer que esEles já sabem
explica Marcela Alves
tão abertos ao diálogo.
há muito tempo
Bomfim, presidente do
Isto é típico de uma gesSismuc. “Juntamente
tão que quer se passar
o que
com uma assessoria técpor democrática, mas
defendem os
nica do Diesse e dos próque na verdade atua contrabalhadores"
prios trabalhadores, que
tra o sindicalismo e conconhecem a realidade do
tra os trabalhadores”, afirseu local de trabalho, o
ma Marcela.
Sismuc tem procurado desenvolver proSegundo ela, os recursos financeiros
postas, mas nenhuma foi aceita até ago- necessários para a valorização dos servira”.
dores poderiam existir, apesar da consUm dos argumentos principais utili- tante reclamação dos gestores por falta
zados pela prefeitura é de que um novo de dinheiro. “Basta administrar melhor o
plano precisa de um estudo do impacto dinheiro público, que os recursos aparefinanceiro, já que os servidores seriam cem. Além disso, não há melhor investireenquadrados em novas tabelas salari- mento do que aquele que é feito no trabaais. Porém, nas reuniões do ano passado lhador. Servidor satisfeito é serviço bem

Competição é principal
problema dos planos,
apontam sindicatos
Diretores do Sismuc e do Sismmac
estiveram reunidos com representantes da empresa Publix, consultoria contratada pela prefeitura para reafirmar os
planos de cargos, carreiras e salários da
prefeitura. O encontro realizado no último dia 3, no edifício Delta, resumiu-se
em uma consulta aos sindicatos quanto
às leis que regem os planos, como a
11.000, 10.190, 11.001, 12.083 e
10.630.
A crítica principal dos representantes dos servidores abordou os critérios
desiguais para crescimento nas carreiras e o modelo de concorrência entre os
trabalhadores, que impõe limitação de
vagas para crescimento. “Da forma como
está, os planos dificultam o trabalho em
equipe e criam ambientes péssimos de
trabalho”, justifica Irene Rodrigues, diretora do Sismuc.
Outra questão levantada é a situação dos servidores que estão na parte
especial e que acabam sendo excluídos
do crescimento vertical. “Quando esse
pessoal entrou na prefeitura, eles cumpriam os requisitos de escolaridade exigidos. As leis posteriores mudaram estes requisitos e prejudicaram estes servidores”, entende o advogado dos sindicatos Ludimar Rafanhin.
No momento, os sindicatos aguardam a retomada das negociações dos
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PCCV’s dos guardas municipais, servidores do SUAS, do SUS e dos fiscais. As
mudanças nestes planos haviam sido
assumidas como compromisso pelos
prefeitos Beto Richa e Luciano Ducci.
Fizeram parte do debate também
problemas como a impossibilidade de
muitos servidores chegarem ao final da
carreira, as várias formas de punições
aos servidores que estão em licença ou
que participam de atividades sindicais
e as perdas de garantias dos servidores
que tem o cargo transformado.
Para avançar
No plano das propostas, os sindicatos apontaram a necessidade de redução da jornada de trabalho de todos
os servidores para 30 horas semanais
(respeitando as categorias que já tem
jornada inferior), políticas de valorização profissional, incorporação das remunerações variáveis aos salários e a
construção de novas tabelas salariais.
Sobre este ponto, lembrou-se de uma
mudança irregular na tabela da lei
11.000, que aumentou os salários das
funções gratificadas sem ato administrativo.
Os sindicatos vão encaminhar as
diretrizes para a elaboração dos planos
à consultoria. Até meados de abril a
empresa deve apresentar os relatórios
aos sindicatos e à prefeitura.
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Campanha de Lutas 2011

Foto: Imprensa Sismuc

Sismuc e Sismmac entregam
pauta geral de reivindicações

Aumento mascarado do ICS

Luciano Ducci é o
prefeito "Mister M"
Jamur declarou que estudará a pauta e, como de costume, apresentará um
calendário de negociações, o que ocorreu
no dia 9 de março, porém sem a presença
de representantes com governabilidade.
Questionado sobre um compromisso
prévio em relação às cláusulas salariais, o
secretário disse que vai “analisar o documento e tomar uma posição sobre isso”.
Mobilizações
Na entrega da pauta, cerca de 200
servidores de vários segmentos da prefeitura acompanharam a atividade do lado
de fora e aguardaram os repasses. Mobilizações estão sendo organizadas até o
novo encontro com a prefeitura. Nos próximos dias, inclusive, ela ganhará as ruas
da cidade. No dia 29, no aniversário de
Curitiba, está agendado um ato, em frente
à PMC, a partir das 14 horas. A intenção
é garantir a participação dos servidores
em todos os momentos, principalmente
nas negociações, para fortalecer os representantes dos sindicatos nas mesas. Os
andamentos da campanha podem ser
acompanhados na página do Sismuc ou
pelo twitter (twitter.com/sismuc).

Foto: Imprensa Sismuc

O Sismuc e o Sismmac deram início
à Campanha de Lutas 2011. Juntos, os
dois sindicatos entregaram a pauta de
reivindicações da categoria aos secretários Luiz Fernando Jamur, de governo, e
Maria do Carmo Aparecida de Oliveira, de
recursos humanos. O documento aprovado em assembleia realizada no último dia
23 traz como principal item o reajuste
salarial e o zeramento das perdas históricas da categoria.
Seguindo o Índice de Custo de Vida
(ICV), utilizado pelo Dieese, no último ano
a inflação chegou a 6,35%. Além dessa
reposição, os servidores também acumulam uma corrosão no salário no período
de 1999 a 2005 que chega a 14,84%.
Também é reivindicado mais 10% de
aumento real nos salários a título de valorização.
Fazem parte do eixo central da campanha, ainda, a incorporação das remunerações variáveis, a aprovação dos novos planos de cargos, carreira e vencimento de várias categorias e a defesa do
Instituto Curitiba de Saúde (ICS), ameaçado por problemas administrativos.

O Instituto Curitiba de Saúde (ICS)
continua em situação delicada. De acordo com uma notificação da Agência Nacional de Saúde, a administração municipal tem até o dia 14 de junho para
regularizar o instituto. As únicas alternativas para evitar que seja privatizado é
transformá-lo em autarquia. Infelizmente, as saídas que tem sido apontadas
pela presidência empurram o problema
para os ombros dos servidores.
Em reunião do conselho administrativo realizada no último dia 27, a
diretoria do ICS, indicada pelo prefeito
Luciano Ducci, apresentou suas propostas de mudança. As medidas previstas
visam aumentar a receita do ICS e reafirmam que o grupo que está à frente
gerenciou mal o serviço, tornando-o
deficitário.
Fariam parte do planejamento a
ampliação dos usuários do serviço, para
funcionários das autarquias ligadas à
prefeitura de Curitiba, como Fundação
Cultural, Ippuc e Urbs, além da câmara
municipal. Há também outra ameaça da
prefeitura que mexe no bolso dos servidores. A administração está propondo
uma forma de mascarar o aumento nas
contribuições dos trabalhadores. Ao invés de aumentar a alíquota de 3,14%
sobre o salário base, está se propondo
que este percentual insira sobre todo o
vencimento, o que inclui as gratificações e as remunerações variáveis.
As medidas são contraditórias ao
fim da obrigatoriedade do pagamento
do ICS, encaminhada pelo prefeito
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Luciano Ducci no final do ano passado.
Lado bom
Outra medida visa a inclusão de
filhos maiores de 18 anos e dependentes de até terceiro grau, se o servidor estiver disposto a pagar mais por
isso. Essa proposta já vem sendo defendida pelos trabalhadores há algum
tempo.
“Luta é na rua”
Na opinião da secretária geral do
Sismuc Ana Paula Cozzolino, que acompanhou a reunião, os servidores não
devem depositar suas esperanças no
atual conselho. “Não tem espaço para
discussão. A prefeitura indica a maioria
dos nomes. Temos direito a apenas um
voto. As pautas já vem pré-definidas e os
resultados também”, ressalta. O espaço
de ação dos servidores, segundo ela,
está na rua, a partir da mobilização, para
pressionar a prefeitura nas mesas de
negociação.
Encaminhamentos
O Sismuc e o Sismmac preparam
um seminário conjunto sobre o ICS. O
objetivo é aprofundar o debate com a
categoria e formular propostas para salvar o instituto. O evento levará em consideração a pauta dos trabalhadores reafirmada no último congresso do Sismuc.
Dentre as principais reivindicações estão a transformação do ICS em autarquia,
a maior transparência das finanças e a
democratização da gestão por meio da
paridade no voto. A defesa do ICS também compõe uma das linhas centrais da
Campanha de Lutas 2011.
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Grandes negócios...

Como a Urbs transformou receita
de R$ 252 milhões em R$ 55 milhões
No momento em que a Prefeitura
anuncia um abusivo aumento na tarifa do
transporte coletivo, a Urbanização de
Curitiba S/A (Urbs), empresa que gerencia
o transporte público na cidade, transformou uma receita de R$ 252 milhões em
R$ 55 milhões. O dado consta em um
estudo realizado pela bancada do PT, na
Câmara Municipal, divulgado no último
dia 18. Segundo os vereadores, o aumento tem relação com o calendário eleitoral,
e não com quesitos técnicos.
O levantamento foi apresentado em
uma coletiva de imprensa. Participaram
a vereadora Professora Josete, os vereadores Jonny Stica e Pedro Paulo, além do
deputado federal Dr. Rosinha e do deputado estadual Tadeu Veneri.
A bancada denuncia que o dinheiro
da outorga onerosa da licitação do transporte, preço cobrado pelo município para
conceder às empresas a exploração do
serviço, não foi destinado aos cofres do
município. O dinheiro teria sido utilizado
para beneficiar os empresários, que foram ressarcidos, indevidamente, na opinião dos parlamentares, em R$ 197 milhões.
Indenização de frota
Os empresários receberam cerca de
R$ 98 milhões, referentes à indenização
de frota, valor que seria revertido aos
vencedores da licitação, devido, principalmente, às características do sistema
de transporte de Curitiba, que utiliza
canaletas e estações tubo. Isso significa
que quem ganhasse o processo licitatório
teria um gasto extra para adaptar/comprar os veículos que só poderiam ser
utilizados na Capital do Estado e Região
Metropolitana.
No entanto, as mesmas empresas
que já operavam o sistema ganharam a
licitação e não foi necessário nenhum
tipo de adaptação na frota.
Dívida confessa
A administração municipal, que se
diz modelo de gestão, devia R$ 45 milhões às empresas de ônibus. O valor se
refere, principalmente, à utilização de
vales-transporte falsos. A dívida estava
condicionada a uma decisão judicial. O
dinheiro para o pagamento está saindo

Foto: André Rodrigues/Sismuc

Preço cobrado para conceder às empresas a exploração do serviço não foi destinado aos cofres do município

TCE impõe multa a
ex-presidente da Urbs

do bolso dos usuários do transporte. Segundo os vereadores petistas, a prefeitura deveria assumir esse ônus, e não os
trabalhadores que dependem do transporte coletivo.
Indenização de pessoal
Dos R$ 252 milhões da outorga, cerca
de R$ 39 milhões foi para as empresas
que já operavam o sistema indenizarem
trabalhadores que poderiam ser demitidos, caso esses grupos perdessem a licitação. Apenas uma empresa das que já
operavam o sistema ficou de fora da nova
organização do transporte coletivo. Mas
todas receberam esse dinheiro.
Os vereadores denunciam que, nesse aspecto, os usuários foram penalizados duas vezes, porque no cálculo da
planilha já existe uma porcentagem referente a esse tipo de indenização para o
caso de demissões ocorridas pelo término do contrato de prestação de serviço.
Multa por atraso
Por incompetência administrativa, a
Urbs foi intimada a pagar multa de aproximadamente R$ 2 milhões às empresas,
devido a atrasos nos pagamentos.
Saldo
Esses valores somam a quantia de
R$ 197.223.911,60, de uma outorga que

deveria ser de R$ 252 milhões. Ou seja, a
Urbs transformou R$ 252 milhões, que
deveriam entrar nos cofres públicos para
serem revertidos em melhorias aos cidadãos, em R$ 54.776.088,40 e os empresários ficaram com R$ 197 milhões. E
eles continuam explorando o lucrativo
negócio que é o sistema de transporte da
capital paranaense.
Encaminhamentos
O estudo será encaminhado à prefeitura e à Urbs. Além disso, a Bancada
estuda outras medidas para que haja transparência no cálculo da tarifa. O Ministério
Público do Paraná (MP-PR) e a Justiça
podem ser acionados.
Controle social
A vereadora Professora Josete pediu posicionamento do MP-PR e cobrou
atuação do Conselho Municipal de Transportes. “Esperamos que o MP tome as
medidas cabíveis para que a população
não seja, mais uma vez, penalizada e
que os membros do Conselho, que por
sinal vem se mostrando mais do que
ineficiente, pelo menos analisem o assunto”, disse.
Com informações da imprensa da
CUT Paraná

acesse www.sismuc.org.br

Em sessão plenária realizada no
dia 3 de fevereiro os conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR) acompanharam o voto do
corregedor-geral da Casa, Nestor
Baptista, e, por quatro votos a dois,
decidiram aplicar multa de R$
1.190,96 a Paulo Schimidt, ex-presidente da URB's. A alteração “injustificada” dos prazos contratuais estabelecidos no edital da Licitação Pública Internacional nº. 001/2007 motivaram
uma multa ao ex-presidente da Urbs
Paulo Schimidt. O processo foi realizado
com a finalidade de contratar bens e
serviços no âmbito do Programa de Transporte Urbano de Curitiba – Etapa II.
No relatório, o conselheiro Nestor
Baptista entendeu que não havia respaldo legal na mudança dos termos da
minuta do edital, que elevou de 60
para 180 dias o prazo de execução do
contrato e suprimiu o prazo de dez dias,
após a ordem de serviço, para o início
das obras. “Não foi realizada a necessária motivação prévia da prorrogação”, escreveu, ponderando que “as
alterações realizadas no contrato teriam que ser realizadas no Edital, com
publicidade ao fato”.
Fonte: Imprensa TCE

Paulo Schimidt, que também foi
secretário de rh da PMC, foi
condenado pela justiça.
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Prejuízo para os trabalhadores

Prática antissindical

Aumento na tarifa do
ônibus garante lucros
aos empresários

Prefeitura quer intimidar
movimento dos guardas
perseguindo lideranças
Foto: André Rodrigues/Sismuc

Foto: oestadodoparana.com.br/Tribuna do Paraná

Aparecido
e o despacho que
determinou seu
afastamento.
Abaixo, imagem
do blog mantido
por Sávio.

exceder suas atribuições. Nenhum dos
dois foi indiciado ou tiveram sua culpa
comprovada pelos órgãos competentes.
“O maior prejuízo é o moral. É chato você estar sendo punido injustamente. Ao invés de uma medalha, recebo
uma punição”, desabafa Aparecido. Segundo ele, dois dias antes da transferência ele discutiu problemas relacionados às condições de trabalho com o
chefe de departamento da guarda Odgar
Nunes Cardoso. Este fato, o seu
envolvimento com a organização dos
guardas e as entrevistas que cedeu à imprensa, são, para ele,
os reais motivos que
levaram ao seu afastamento.
O guarda Sávio
também alega o mesmo. “A prefeitura fez
isso porque sabe que
tenho envolvimento
sindical, porque sou formador de opinião e, em alguns momentos, no meu
tempo quando não estou em serviço,
fazia visitas e ajudava a organizar os
guardas”, ressalta. Ainda segundo ele,
os problemas do afastamento afetam
o restante do seu cotidiano. “Tenho
uma vida organizada para o período
noturno, para fazer outras atividades
pela manhã. Estou me sentindo no fundo do posso, prejudicado moralmente
e psicologicamente”, afirma.
Os procedimentos de transferência foram realizados sem o consentimento dos guardas. Agora, o caso deles
está sendo acompanhado pelos advogados do Sismuc. Se comprovada a
irregularidade, a prefeitura pode responder por prática antissindical e por
danos morais.

Foto: André Rodrigues/Sismuc

Que a gestão de Luciano Ducci é
marcada por táticas veladas de combate ao sindicalismo, essa já é uma
constatação antiga. Agora, que o grupo
que está à frente da prefeitura resolveu
utilizar de repressão descarada contra
a organização da categoria, isso é uma
novidade. Dois dos guardas municipais
mais envolvidos nas atividades de
mobilização foram colocados na “geladeira” pela chefia da guarda.
Antonio Carlos Leão Sávio e José
Aparecido da Silva, o "supervisor Aparecido", foram afastados do serviço operacional, nos dias 24 de
fevereiro e 4 de março, respectivamente.
A mudança para o serviço administrativo
implica em uma perda salarial próxima de
R$ 1 mil, devido ao
corte do auxílio pecúnia, horas extras, DSR’s e adicional noturno.
De acordo com os despachos recebidos pelos dois guardas, o afastamento se deve ao fato de terem sido enquadrados no artigo 32 da lei 10.630. A
redação da lei diz que “O servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal
que for indiciado por autoridade policial
pela prática de crime, deverá ser de
imediato afastado do desempenho das
atribuições próprias do cargo”. Ocorre
que nenhum dos dois se encaixa nesta
situação. Aparecido responde a um inquérito policial investigativo, apenas,
por uma ação de apoio a policiais civis
durante uma tentativa de fuga de presos em uma delegacia. Enquanto que
Sávio está sob investigação no Ministério Público, acusado, por um terceiro de

O anúncio do prefeito
Luciano Ducci e do presidente
da Urbs Marcos Isfer, do aumento da passagem de ônibus
coletivo em Curitiba de R$ 2,20
para R$ 2,50, está gerando uma
série de protestos. Estudantes
e trabalhadores, organizados
por mais de 41 entidades ligadas aos movimentos populares, realizam atos “Contra o
Ducci, Isfer e Mário Celso. A favor do aumento.
Tarifaço”.
O aumento da passagem corres- Movimento pelo Passe Livre, o transporte
ponde a quase 14%, bem acima dos 6% público deveria ser gratuito, assim como
de inflação, registrado ano passado pelo qualquer outro serviço. “É uma necessidaINPC. Um trabalhador que gaste duas de básica, um direito do cidadão”, sustenpassagens por dia, para ir e voltar do ta. Um dos grandes problemas atuais,
trabalho, paga R$ 88,00 por mês. Com o segundo ele, é a falta de paridade e de
espaço para um debate público e controle
reajuste, passará a gastar R$ 100,00.
De acordo com um levantamento do social no conselho municipal de transporDieese, com o novo valor atual da passa- te. Do total de nove vagas, apenas uma é
gem o reajuste acumulado chega a 525% destinada aos usuários e uma outra aos
entre 1994 e 2011, o que representa empregados que trabalham no setor. As
mais do que o dobro do índice de inflação demais são indicadas pelas empresas,
no período, segundo o INPC, que somou legislativo, Urbs, Ippuc, prefeitura e Diretran.
Vereadores de oposição também
246%.
O principal argumento utilizado pela salientam que a tabela utilizada para deUrbs para justificar o aumento é o reajuste finir o valor da tarifa continua defasada.
salarial dos motoristas e cobradores. Po- “Esses índices são das décadas de 1980
rém, o reajuste de 10% nos salários des- e 1990, de lá para cá houve avanços
tes trabalhadores representa um impacto tecnológicos e de infra-estrutura que precisam ser considerados na composição
de R$ 0,08 na planilha de custos.
Para Gustavo Oliveira, militante do da tarifa”, lembrou Professora Josete.

acesse www.sismuc.org.br
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Prestação de contas

CNJ concede suspendendo
reajuste de custas judiciais
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concedeu liminar a pedido formulado pelo deputado
estadual Tadeu Veneri (PT) suspendendo o decreto
48 do Tribunal de Justiça, que reajustou as custas
judiciais e extrajudiciais em 50%., no início deste ano.
A lei aprovada pela Assembleia Legislativa, em dezembro do ano passado, previa o aumento de 17%
e não de 34% como requeria o anteprojeto do TJ. A
lei 16.741/2010 estabeleceu um redutor de 50%,
que não foi aplicado pelo TJ no decreto.
De acordo com o advogado Ludimar Rafanhin,
que formulou o pedido, a relatora reconheceu a
ilegalidade do ato do ex-presidente do Tribunal de
Justiça do Paraná Celso Rotoli de Macedo. “É inegável a importância que o CNJ tem para a sociedade jurisdicionada. É o tão esperado controle do
Poder Judiciário. É preciso ter alguém que controle
o cumprimento das leis por aqueles que são os
responsáveis pela efetivação da normas jurídicas.O
importante é que o CNJ foi provocado por um

deputado que votou a lei. Isso releva a autonomia
e independência dos Poderes”, comentou Rafanhin.
O CNJ também determinou a realização de
uma audiência no dia 11 de março, na sede do
Tribunal de Justiça, entre todos os interessados
para debater o tema. O pedido de providências feito
por Veneri foi apresentado no dia 8 de fevereiro. No
dia 17 de fevereiro, a OAB protocolou pedido semelhante que foi anexado ao de Veneri.

Sem negociação

Documentos da hora-permanência
estão sob análise no Sismuc
O Sismuc está preparando uma nova ação
pelo cumprimento da lei de hora-permanência
dos educadores. No momento, os diretores estão
coletando provas e revisando documentos já
entregues pela categoria, tais como registros nos
livros de permanência e folhas-ponto.
Educadores sindicalizados interessados em
participar da ação coletiva do sindicato, devem
apresentar os documentos no Sismuc até o dia
31 de março. “As provas são fundamentais para
que a ação seja vitoriosa”, explica Ana Paula

Cozzolino, diretora do Sismuc
Relembrando
A organização e mobilização dos educadores, iniciada em 2006, e que resultou na greve de
fevereiro de 2007, possibilitou uma série de conquistas. Uma delas é o direito a hora-permanência, transformada em lei (12.348/07), em agosto
de 2007. Por meio dessa lei, o educador teve
regulamentado o direito a 20% da jornada semanal reservada para planejamento, estudos, aperfeiçoamento e crescimento profissional.

Demonstrativo de Receitas e Despesas
Setembro e Outubro de 2010
Resultado do Período

9.069,59

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

194.273,86

Mensalidades Recebidas
Arrecadações

193.490,00
783,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

187.821,12

Despesas com Pessoal

51.684,05

Salários e Ordenados
Estágio
INSS
FGTS
PIS
Vale Transporte
Vale Refeição
Férias
Representação Sindical

11.888,19
500,00
5.247,82
1.280,51
397,68
730,40
2.298,45
1.333,20
28.007,80

Utilidades e Serviços

75.279,91

Associação de Classe ( Cut - Dieese )
Assinaturas ADM
Energia Elétrica
Correios e Malotes
Telefone e Telegramas
Serviços de Terceiros ( Assessorias )
Condomínio

16.924,34
239,00
667,34
8.057,28
3.073,80
43.698,02
2.620,13

Despesas Gerais

60.857,16

Manutenção conservação e limpeza
Combustíveis e Lubrificantes
Divulgações
Copa e Cozinha
Despesas com Condução
Despesas Judiciais
Despesas com Xerox
Despesas com Informática
Despesas com Internet
Refeição Eventual
Manutenção de Veículos
Material de Escritório
Mensalidade Estacionamento
Despesas com Estacionamento
Formação
Soliedariedade
Eventos
Campanha de Lutas
Organização de Base
Mobilização Organização Social
Pagamentos URPS

906,66
852,24
2.330,00
705,60
2.951,10
1.226,52
1.761,10
2.005,95
2.948,43
1.943,20
2.684,00
1.289,66
800,00
258,00
1.079,77
934,17
14.388,45
7.781,74
3.657,70
6.043,93
4.308,94

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

1.555,58

Despesas Financeiras

335,70

Tarifas/Taxas

335,70

Receitas Financeiras

1.891,28

Juros Recebidos ou Auferidos

1.891,28

IMPOSTOS E TAXAS

2.166,16

IPVA/LICENCIAMENTO
COFINS
IRRF
CSLL

123,21
1.096,76
580,63
365,56

RECUPERAÇÕES

3.227,43

Reembolso
Recebimento de Ação
Pagamento Empréstimo Solidário
COFINS
IRRF
CSLL

610,85
373,63
200,00
1.096,76
580,63
365,56

Saldo Disponível em 31 de Outubro de 2010
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento
Conta URPS

163.090,69
4.343,15
23.597,12
34.921,45
100.228,97

Resumo Outubro de 2010
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

194.273,86

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

1.555,58

RECUPERAÇÕES

3.227,43

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

187.821,12
51.684,05
75.279,91
60.857,16

IMPOSTOS E TAXAS

2.166,16

Resultado Outubro de 2010

9.069,59

Curitiba - PR, 03 de Dezembro de 2010

PAULO JULIANO DA SILVA
CRC-PR 055982-6

Assembleia
Os servidores sindicalizados poderão verificar as contas do Sismuc de
forma mais detalhadas. No dia 16 de março, a partir das 19 horas, o
Sismuc realiza Assembleia anual de Prestação de Contas de 2010.

acesse www.sismuc.org.br
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Transporte coletivo

Tarifaço de R$
2,50 acentua
modelo de
exclusão social
em Curitiba
A prefeitura de Curitiba e a Urbs jogaram, mais uma vez,
outro encargo para os trabalhadores. Dessa vez, é o valor
da tarifa de ônibus, que custa agora R$ 2,50. O Jornal do
Sismuc deste mês entrevistou Gustavo Oliveira, um dos
militantes do Movimento Passe-Livre, que tem contribuído
nas mobilizações em protesto ao chamado “Tarifaço”.
Confira o que está errado neste aumento abusivo:
Jornal do Sismuc: Gustavo, o que JS: A gente tem ouvido os argumen- gente compra a granel, muito, quantidavocê acha desse aumento da tarifa tos da prefeitura, da própria Urbs, de muito grande, você recebe em desde R$ 2,20 para R$ 2,50?
de que os custos subiram. Os cus- conto. Então eles colocam a durabilidaGustavo Oliveira: A gente entende como tos de combustível, de equipamen- de do pneu, a gente tem tecnologia para
um aumento abusivo, injustificável. Por- tos, o custo dos trabalhadores. Co- que este pneu dure mais do que nos anos
que, nenhum salário, de nenhum trabalha- mo vocês contrargumentam essa 80. E não tem como se acertar esses
dor, teve aumento de 15%. É que a gente questão?
valores. O MPL não gosta de cair no debaenxerga que, mais uma vez, é o favo- GO: Existe uma entidate técnico, porque é onde
recimento. Um conluio entre a prefeitura e de fantasma chamada
a gente se perde mes“Quarenta
a Urbs. A parte pública da Urbs está em Comissão Municipal de
mo. Porque eles têm dicentavos”, é o
conluio com os empresários, garantindo o Transporte, que era, sim,
nheiro para vir um contalucro crescente dos empresários. Que teve que entregaria a comisdor e fazer uma conta,
valor da tarifa
de 94 até 2010, uma variação de mais de são sobre a tarifa. A cosuper detalhada, é fácil
necessário para
327% nos lucros. Isso é um absurdo, por- missão de estudos soa gente se perder ali. O
custear o
que nada subiu isso. Nessa variação de bre a tarifa. Que é uma
que a gente exige? Entransporte
tempo nada teve esse aumento. E os lu- comissão fantasma,
tão, que se abra a caixacoletivo.
cros deles, sim, esses foram garantidos. porque ela deveria ser
preta de verdade. Que
Então, a gente entende um favorecimento paritária. Ela deveria ter
se tenha a participação
em detrimento da precarização do trans- na sua integração, representantes do popular nessa comissão municipal de
porte. O que a gente tem visto: acidentes empresário, representantes do Estado, transporte, para que a gente consiga dediários; e não um ou dois,
representantes do usuá- talhar, juntos, e chegar a um denominasão vários espalhados
rio, representantes da dor comum, onde a população também
pela cidade. Coisa que
classe trabalhadora ali seja beneficiada.
Que se tenha a
outra cidade você não
dos motoristas e cobraparticipação
escuta o ônibus bater em
dores. E, na verdade, ela JS: O que seria justo na sua opipopular nessa
carros ou atropelar pessose reuni e não discute nião, para os trabalhadores?
comissão
as do jeito que é aqui em
nada. Por quê? Porque GO: Quarenta centavos.
municipal de
Curitiba. A gente não tem
existe uma caixa-preta
escutado medidas de
ali. E qual é essa caixa- JS: Com base no quê?
transporte
melhoria de segurança e
preta, os empresários GO: A gente entende que a tarifa daria
conforto, pontualidade,
cobram e emitem notas lucro e conseguiria pagar todo o sistema
aumento dos bancos dentro dos ônibus; a seu bel-prazer. Porque eles cobram de que é 60 mil por mês, a frota de 1.500
porque retiraram os bancos de dentro dos diesel, o mesmo diesel que é cobrado nos ônibus. Com base em estudo do Dieese
ônibus, cobrando a mesma passagem.
postos. E a gente sabe que quando a e estudos nossos, que a gente vem fa-

acesse www.sismuc.org.br

zendo desde 2004.
JS: Em relação ao transporte público.
Como você enxerga o sistema hoje
em Curitiba?
GO: Infelizmente o sistema em Curitiba já
foi modelo. Hoje é um modelo de exclusão,
de precariedade. Tem um atraso aí, de pelo
menos 50 anos, nessas canaletas, nesses
modelos de terminais de integração. Curitiba
não se tem ainda integração temporal dos
cartões. A gente entende que o vale-transporte foi uma maneira de desmobilizar a
luta do trabalhador, pressionando a prefeitura. Porque, quando você repassa o direito
de pressionar para o empresário, porque
daí é ele que paga, a população tem que
aceitar o que vier. Não tem como pressionar. Então, o vale transporte a gente enxerga como uma medida que retroagiu à luta
pelo transporte verdadeiramente público,
de qualidade, com segurança e pontualidade. Hoje em dia, podem ser pintados e
bonitos, podem vir com cadeira de fibra,
mas são poucas poltronas, poucos bancos, pago pelo mesmo preço de quem vai
sentado. (ônibus) Muito cheio, as pessoas
ficam para fora dos tubos tomando chuva.
Ele é bonito para quem vem de fora, mas
para quem usa aqui, a funcionalidade é
precária.
Para saber mais:
www.contraotarifaco.libertar.org
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Privatização da saúde

Curtas

Bloco Carna
Carnavvalesco da CUT
agitou Curitiba
Foto: André Rodrigues/Sismuc

Entidades questionam
lei que “vende” 25%
da capacidade do SUS
Governo do PSDB do estado de São Paulo destina
recursos públicos para iniciativa privada

Aproximadamente 200 pessoas, fora o público que presenciou o ato na
Rua XV de Novembro, em Curitiba, sambaram e festejaram com o bloco
Carnavalesco e Revolucionário “Balança Povo que o de Cima Cai”.
Organizado pela Central Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT-PR),
os foliões cutistas, desfilaram pelo centro da cidade. A concentração aconteceu no último dia 3, na Praça Santos Andrade (UFPR). De lá os militantes
saíram em ritmo de samba e protesto até a Boca Maldita.
Com o tema do samba enredo “Mulheres que lutam mudam o mundo”,
o bloco presta homenagem à mulher, suas conquistas ao longo da história, e
respectivamente ao 8 de março - Dia Internacional da Mulher. A letra, de
autoria dos compositores Alex de Souza e Panelão, é interpretada pelo
músico Ailton Guineto.
Tamborins e samba no pé embalaram os militantes. E com a letra na
ponta da língua, as mulheres (e muitos homens), cantaram “Balança,
balança meu povo, que a violência cai/ A mulher foi perseguida, desde a
criação".
Quem passava reservou alguns minutinhos para prestigiar a “comissão
de frente da CUT”. Destaque também para as várias “passistas” e “portabandeiras”, que engrandeceram o evento.
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○

○

○

○
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○
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Ato contra homof
obia e
homofobia
00
lançament
o do disq
ue 1
lançamento
disque
100
O ato realizado no último dia 22, do cruzamento com a Rua da Consolação
até a Avenida Paulista, local marcado por casos de agressões contra os homossexuais. Os manifestantes, entre eles punks e skinheads (grupos expostos na
mídia por suas práticas violentas e preconceituosas contra diferentes tribos),
traziam faixas pedindo pela aprovação da lei contra a homofobia - projeto que
voltou a tramitar na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do
Senado.
No mesmo dia também foi lançado o selo “Brasil, território livre de
homofobia” que servirá como símbolo da campanha de combate à homofobia.
O número do disque-denúncia é o 100. A ligação é gratuita e o serviço
estará disponível 24 horas por dia. A identidade do denunciante será mantida
em sigilo.

Sete entidades da sociedade civil
deram entrada, no Ministério Público Estadual, com representação contra a lei
complementar nº.1.131/2010, que permite direcionar 25% dos leitos e outros
serviços hospitalares para os planos e
seguros de saúde privados no estado de
São Paulo. A lei abrange os hospitais estaduais que atualmente têm contrato de
gestão com Organizações Sociais.
As entidades pedem que o MPE questione judicialmente a lei estadual, em vigor desde o dia 27 de dezembro de 2010,
pois a mesma fere os princípios da Constituição Federal, da Lei Orgânica da Saúde
(lei nº 8.080/1990) e da Constituição
Estado de São Paulo.
Os 26 hospitais administrados por
OS’s realizam por ano aproximadamente
250 mil internações e 7,8 milhões de
outros procedimentos, como atendimentos de urgência, hospital dia, cirurgias

acesse www.sismuc.org.br

ambulatoriais, hemodiálises e exames. A
denúncia destaca que a nova lei estadual
permitirá a venda de até 25% desta capacidade para os planos de saúde, ou seja,
subtrai do SUS mais de dois milhões de
procedimentos, incluindo 62.000
internações, hoje destinados exclusivamente aos usuários do sistema público.
Fila dupla
A lei complementar nº 1.131/2010
desconsidera a existência da legislação
(Lei n º 9656/98) que prevê o ressarcimento ao SUS toda vez que um usuário de
plano de saúde é atendido em hospital
público. Além disso, ao visar a arrecadação de recursos com a venda de serviços
do SUS, a lei cria a chamada “fila dupla”
de atendimento, pois os usuários dos planos de saúde terão assistência diferenciada e preferência na marcação e no
agendamento de consultas, exames e
internação.
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Coletivo aposentados

Aposentados sindicalizados
participam de passeio a Saltinho
Os aposentados sindicalizados do Sismuc puderam participar de um passeio
a Santinho, em Tijucas do Sul, realizado no último dia 23. A programação incluiu
passeio pelo local, onde conheceram as grutas, o Morro do Cristo e as cachoeiras.
Também foi oferecido almoço com costela assada, rabada, sobremesas e um
lanche à tarde. Tudo sem custos aos aposentados.
O aposentado da Fundação Cultural de Curitiba Julio Cunha Neto, ficou
satisfeito com o passeio: “Não conhecia Saltinho, mas foi muito bom. Pretendo ir
no próximo”. Este ano está previsto ainda mais um passeio no fim do ano.
No dia 12 de março foi programada a participação dos servidores municipais
aposentados na Marcha dos Trabalhadores, na Boca Maldita. Fazem parte da pauta
dos aposentados questões como a luta pelo aumento do benefício. A atividade
conta com o apoio do Sismuc, Sismmac, APP-Sindicato e CUT-PR.
Um novo encontro do coletivo dos aposentados ocorre no próximo dia 28, a
partir das 14 horas, no Sismuc. No mesmo dia será comemorado o aniversário dos
nascidos nos primeiros três meses do ano.
Negociação específica
Os aposentados da prefeitura de Curitiba seguem na luta por direitos. Com a
pauta de reivindicações aprovada em setembro do ano passado, o segmento já está
preparado para as negociações específicas com a prefeitura. Dentre as principais
reivindicações está o direito ao vale-transporte para aqueles aposentados com
menos de 65 anos, que estão em tratamento de saúde superior há 15 dias. Um
abaixo-assinado solicitando esta garantia já conta com 150 assinaturas.

Coletivo da FAS

Sai calendário de negociação da FAS
O Sismuc reuniu-se no último dia 3 com representantes da FAS,
na sede Matriz, para cobrar um calendário de negociações da pauta de
reivindicações específica dos trabalhadores da FAS. A atividade surtiu
efeito. As reuniões foram agendadas para os dias 14 e 25 de março, no
dia 8 de abril, e, as demais, a cada quinze dias.
Dos pedidos básicos da pauta, consta provimento para trabalhadores lotados em equipamentos de difícil acesso, gratificação de risco e o
PCCV. Outros 13 itens compõem o documento. Entre eles, criação de
novos CREAS em Curitiba; redução da jornada de trabalho para 30 horas
sem redução de salário; aposentadoria especial aos 25 anos; e ações
para coibir o assédio moral dentro.
No dia 14 de março uma ato será realizado em frente à sede da
FAS Campo Comprido, a partir das 8 horas. Na ocasião será realizada
reunião com representantes da FAS para discutir a negociação do PCCV,
Gratificações e Provimentos. Logo mais, às 20 horas, na sede do

Coletivo dos guardas

Guardas cobram agilidade
Diante do retrocesso das negociações do Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), os guardas
municipais preparam uma paralisação no próximo dia 22.
Também já está aprovado o indicativo de greve para o dia
29.
Em reunião realizada no último dia 9, representantes
da secretaria de RH e da SMDS apresentaram uma nova
proposta à comissão dos guardas fixando a gratificação de
risco em R$ 450. A medida traria uma redução significativa nos ganhos da categoria, tendo em vista que a média
da gratificação hoje gira em torno de R$ 685 para quem
tem menos de 5 anos. A diferença se deve ao fato de que
atualmente as gratificações são calculadas sobre 50% do
salário-base e horas extras.
No último dia 21, cerca de 200 guardas municipais
de Curitiba estiveram na Boca Maldita. Com um bolo, eles
lembraram o aniversário de um ano das negociações para
implantação do novo PCCV.

Sismuc, haverá coletivo para avaliação e encaminhamentos.

acesse www.sismuc.org.br
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Sinopse:
Quem manda?
Documentário baseado no livro The Corporation - the pathological pursuit
of profitand power ( A Corporação - a busca patológica por lucro e poder), de
Joel Bakan, que também assina o roteiro do filme. É uma profunda e divertida
analise do mundo corporativo, a partir do estudo de crimes cometidos por
transnacionais e dezenas de entrevistas com pessoas ligadas direta ou
indiretamente no mundo corporativo.
O filme fala desde o nascimento desse tipo de negócio até o predomínio
de suas atividades no mundo atual, refletindo desde a Revolução Industrial até
as vitórias legislativas que permitiram que empresas e cientistas chegassem a
patentear boa parte da vida natural.
Ficha técnica:
Título original: The Corporation
Gênero: Documentário
Ano: 2003
País de origem: Canadá
Distribuidora: Imagem Filmes
Duração: 145 min.
Classificação livre
Língua: Espanhol, Inglês
Cor: Colorido
Som: Dolby Stereo
Diretor: Mark Achbar e Jennifer
Abbott
Elenco: Chris Barrett, Noam Chomsky,
Jane Akre, Naomi Klein

16/03 – Negociação Plano de
Cargos, Carreiras e Salarios,
Cláusulas Sociais e das Condições
de Trabalho dos Servidores
Horário: a definir
Local: a definir
16/03 – Assembleia de prestação
de contas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
17/03 – Coletivos dos Guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
17, 18 e 19/03 – Curso de
formação ORSB
Horário: 17 - 19 horas
e 18 e 19 - o dia todo
Local: Sismuc
18 e 19/03 – Plenária da Fessmuc
Horário: dia todo
Local: Toledo

Disponível na biblioteca do Sismuc.

Resenha:
Ficção ou realidade?
Livro clássico do romance-ficção escrito por George Orwell. É considerado
um dos mais importantes da literatura mundial. Publicado em 1949, o romance apresenta um mundo totalitário, dominado pelo Estado, onde a guerra é um
ideal para se manter o poder do grupo dominante. O chefe do Supremo Partido,
denominado o Grande Irmão (Big Brother) tem como função vigiar os indivíduos e manter um sistema político vigente, regido pela opressão e pela unidade
da língua vigente - Novilíngua. A história é narrada pelo personagem Winston,
que visiona um futuro sem perspectivas e com isso dá início a uma revolução.
Vale a leitura de 1984 porque termos e conceitos criados por Orwell ainda são discutidos. O “Big
Brother” (personificação de um poder totalitário)
pode ser uma metáfora para os dias atuais regidos
pelas câmeras e vigilância e a invasão de privacidade, entre outros modos de dominação social.
Ficha bibliográfica:
ORWELL, George. 1984 (Mil novecentos e oitenta e
quatro). Tradução: Heloisa Jahn e Alexandre Hubner.
Companhia da Letras (2009). Edição similar disponível na Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

18/03 – Seminário Saúde do
Trabalhador
Horário: 9 horas
Local: Espaço dos Bancários
22/03 – Paralisação dos guardas
municipais
Horário: 8 horas
Local: concentração pça.
Tiradentes
23/03 – Negociação das Cláusulas
Econômicas (Sismuc), Questões
Salarias (Sismmac)
Horário: a definir
Local: a definir
23/03 – Assembleia da Campanha
de Lutas 2011
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
23/03 – Negociação das Cláusulas
Econômicas (Sismuc), Questões
Salarias (Sismmac)
Horário: a definir
Local: a definir
24/03 – Coletivo dos Guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

acesse www.sismuc.org.br

25/03 – Negociação das
Cláusulas Sociais e das Condições de Trabalho dos Servidores,
Saúde do Trabalhador,
do processo de Negociação das
Reivindicações Específicas
Horário: a definir
Local: a definir
25/03 – Negociação com a FAS
Horário: 8 horas
Local: FAS
25/03 – Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
28/03 – Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc
29/03 – Ato em frente a PMC
Horário: 14 horas
Local: em frente a PMC
29/03 – Reunião de
representantes
Horário: 9 e 14 horas
Local: em frente a PMC
29/03 – Indiciativo de greve
dos guardas
Horário: 0 hora
Local: concentração a definir
30/03 – Coletivo da educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
07/04 – Coletivos dos Guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
08/04 – Negociação da FAS
Horário: 8 horas
Local: FAS
08/04 – Coletivo da FAS
Horário19 horas
Local: Sismuc
08/04 – Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

