Pra lavar o
descaso de Ducci
Ser vi do re s p ro te sta m co ntr a po lí tica de d e sv al or i za çã o. Co nfir a m ai s na s p ágin as 4, 5 e 6.
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aumento imoral para
comissionados
página 7

Prefeitura aposta
na flexibilização da
jornada
página 10

acesse www.sismuc.org.br

Confira informações
das negociações
específicas página 11

2

Abril de 2011

Novastecnologi as

Editori al

Como prefeito,
é um bom médico...

Sismuc disponibiliza novas
ferramentas na internet

Quem é que nunca ouviu a frase “o poder subiu a cabeça”? Infelizmente é o que estamos
percebendo no atual prefeito de Curitiba Luciano Ducci. Podíamos esperar todo o tipo
de precarização do serviço municipal pelo ex-prefeito Beto Richa, pois o mesmo nunca
colocou os pés em um local de trabalho na figura de trabalhador e desde sempre teve um olhar
de cima pra baixo com a classe operária de Curitiba (todos somos operários na construção
desta cidade). Uma pessoa que trilhou sua carreira como político e nada mais, é quase que certo
que se prestaria a fazer política para os “seus” que não somos “nós”, com certeza.
Agora, quem está à frente da prefeitura de Curitiba é um trabalhador do serviço público.
Alguém que já foi assalariado e que conhece as precariedades do atendimento público à
população. Luciano Ducci é o prefeito servidor que está virando as costas aos “seus” da mesma
forma que seu antecessor fez, ou ainda pior! Luciano Ducci mantém ”a propaganda enganosa”
que já não surte o mesmoefeito. Fica cada dia mais difícil convencer oservidor que vem sentindo
a redução do seu poder de compra. É muita cara de pau do prefeito Luciano Ducci ir na tevê,
em uma entrevista ao vivo, dizer que reconheceu e valorizou o servidor com um aumento de
6,5%. O parâmetro utilizado por ele deve ter sido o seu próprio salário de R$ 26.700, sendo
o prefeito mais bem pago do Brasil. Acrescido de 6,5%passará a ganhar R$ 28.435, garantindo
um aumento de R$ 1.735. Mas, no caso de quem ganha R$ 607 como piso salarial (auxiliares
de serviços escolares), 6,5% significa R$ 39. Isso está certo?
A máscara da mentira está caindo. Um exemplo disso ocorreu no dia 23 de março com
a edição do Jornal do Servidor, onde a prefeitura lança várias notícias, causando indignação
e revolta na categoria. A resposta dos servidores foi participar da comemoração do aniversário
de Curitiba no parque Barigui, onde se protestou contra o descaso do prefeito.
Além de servidores, também somos cidadãos curitibanos. Enfrentamos a falta de vaga
em creches, filas nos postos de saúde, aumento da passagem de ônibus, terceirizações do
serviço público e contratos que custam milhões aos cofres de Curitiba. Vamos festejar o
aniversário de Curitiba o ano todo, pois a festa na prefeitura de Luciano Ducci parece estar
apenas no começo.
Diretoria do Sismuc

Coluna do leitor

318 anos de Curitiba
No dia 27 o prefeito foi comemorar com a população o aniversário de Curitiba.
Com muita festa, brincadeiras, presentes para a comunidade! Tudo muito lindo! Ou

A comunicação por meio dos novos

book, o Feed de Notícias e o Orkut do

meios de comunicação como as redes
sociais é uma das ações primordiais para
a diretoria do Sismuc. Pensando em faci-

Sismuc. O servidor pode acessar cadauma
dessas ferramentas pela própria página
no sindicato. Ícones foramdisponibilizados

litar o acesso e aumentar o alcance às
informações do sindicato e outros seg-

no cabeçalho da página e, ao clicar, o
servidor é redirecionado para as redes.

mentos, está se investindo emnovas ferramentas. Além da página do Sismuc na
internet, reformulada no ano passado, o

Além disso, nas matérias publicadas, também é possível retransmitir as informações via Twitter e via Facebook.

boletim eletrônico, jornal mensal e dos
demais materiais impressos, o servidor

Na opinião da secretária de comunicação do Sismuc Alessandra Claudia de

agora também tem outras opções de comunicação.
D entre elas está o Twitter, o Face-

Oliveira, o investimento nas novas ferramentas decomunicação são imprescindíveis para o sindicalismo moderno.“O trabalhador precisa ter outras formas de saber o que o sindicato está fazendo eestas
ferrament as, além de ter um custo

pelo menos com uma “casquinha” bonita. E foi tambémnessa data, quenós servidores, concursados daprefeitura municipal de Curitiba, aproveitamos a ocasião para
mostrar à população curitibana quem é que faz essa cidade ser o que é. Quem
realmente atende a população, seja na limpeza,na saúde,na segurança,nas ruas, nas
creches, nas unidades de saúde, nas regionais, nassecretarias, noatendimento social,

reduzidíssimo, tem a vantagemde facilitar a difusão da informação ede permitir
a interação”. Com isso, segundo ela, o
servidor passa a ser um agente importante na transmissão das informações e pode

na fiscalização, orientando, cuidando...
Nós servidoresestamos adoecidos por falta de respeito, falta de dignidade... Pelo
abandono. Tentamos sinalizar que a situação está difícil e estamos pedindo socorro!
E duranteas festividades imaginamos que, enquanto servidores da prefeitura,
também deveríamos tero que comemorar, ficar contentes. Mas escutamosdesaforos,
calúnias, palavras de baixo calão e até agressão física.
Agressão essa, desferida por uma pessoa “comissionada” do governo e muito
bem comissionada e que, com certeza, não precisa reivindicar aumento, salário justo

ajudar debatendo questões abertamente
entre os próprios trabalhadores e com a
população em geral.
EXPEDIENTE

para o funcionalismo público, do qual talvez nem pertença. O que é pior, essa pessoa
é quem deveria ter uma boa “relação com a comunidade”. Mas, tenta resolver
problemas dessa maneira vergonhosa, caluniosa. Uma decepção!
Colegas, sabemos que estamos cansados, que seria melhor estar em casa
descansando, no lazer com a família, mas a lutatem que continuar. A nossaunião é
que fará toda a diferença nas negociações com o secretários, com a prefeitura.
Merecemos um aumento justo, digno, que nos permita viver e não apenassobreviver.
Onde não haja necessidade de fazermos empréstimos ou mantermos um segundo
emprego. E, principalmente, conservar nossa saúde física emental.
Por Elaine Murmel e Tito de Souza Santos Jr.
Servidores municipais

acesse www.sismuc.org.br
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Org anização estadual

Sismuc marca
presença na
plenária da
Fessmuc
O Sismuc compareceu em peso
na plenária da Federação dosSindicatos dos ServidoresPúblicos Municipais Cutistas do Paraná (Fessmuc),
realizada no último dia 19, na cidade
de Toledo (PR).
O sindicato levou 21 delegados
de todas ascategorias, inclusiveaposentados. No evento, representantes
dos trabalhadores de 23 municípios
debateram o controle social dentro
do SUS com o palestrante médico
sanitarista do Ministério da Saúde,
Mário Lobato.
Para Marcela Bomfim, presidente do Sismuc, a participação do sindicato foi importante, pois há a meta de
fortalecimento dos ramosdos municipais. “Temos como objetivo lutar
contra as discrepâncias que temos
hoje, onde em cada município há formas de tratamento e salários diferentes aos servidores”, disse.
Marcela destaca que o Sismuc é
uma referência em muitos debates e
vale compartilhar experiências, principalmente sobre SUS, SUAS, Segurança Pública,Educação, para que os
municipais tenham uma intervenção
qualificada, já que a base do atendimento das políticas públicas são os
municípios.
Além da pales tra de Mário
Lobato, o evento teve a partilha das
vagas decada sindicato para a participação da plenária da Confetam que ocorrerá em Brasília, nos dias 12
e 13 de maio.

Pi so está defasado

“Quem educa merece” um piso salarial decente
A campanha “Quem educa merece”
está de volta para cobrar o piso salarial
nacional da educação para todos os trabalhadores das escolas municipais e cmei’s
de Curitiba. Com o reajuste de 21,71%,
exigido pelo movimento sindical nacional,
a reivindicação agora é que em todo o
Brasil pague-se, no mínimo, R$1.597,87
para estes profissionais. O valor aprovado
pelo Ministério da Educação, no entanto,
ficou em R$ 1.187,97.
Em Curitiba, persiste o vergonhoso
piso de R$ 607,46 para os trabalhadores
da educação. Isto porque a prefeituravem
se negando a firmar o convênio do
Profuncionário, que assegura o direito ao
piso nacional a estes profissionais. Esta
questão vem sendo debatida seguidamente pelo Sismuc nasreuniões de negociação com a secretaria de educaçãoe está,
novamente, presente na pauta específica. A reunião ocorre no dia 15 de abril, a
partir das 8h30.
Pa ss o i mp ort an te
Uma Ação D ireta de Insconstitucionalidade (Adin) de 5 ex-governadores,
entre eles Roberto Requião, questionava
a legalidade do piso nacional. No último
dia 6, a ação foi derrubadapelo Supremo
Tribunal Federal (STF), reconhecendo a
importância do piso nacional e da hora
atividade de 30%.
O q ue é o Pr of un c io ná ri o
O Profuncionárioé um curso técnico
do governo federal de formação para os
Funcionários da Educação. Trata-se de
um curso de educação à distância, em
nível médio, voltado para os trabalhadores que exercem funções administrativas

cipal de educação, a partir das 7h30, no

dade. Oobjetivo é apresentar as pautas da

e diretamente ligadas aos alunosnas escolas das redes públicas estaduais e
muni cipais de ed ucação básic a. O

salão de atos do parque Barigui. O Sismuc
está convidando todos os trabalhadores
da educaçãopara estar presente na ativi-

categoria paraa nova secretáriade educação Liliane CasagrandeSabbag.Mais informações na página11, em Coletivos.

Profuncionário forma os profissionais nas
seguintes habilitações: gestão escolar,
alimentação escolar, multimeios didáticos e meio ambiente e manutenção da
infraestrutura escolar.
A adesão da prefeitura de Curitiba ao
programa possibilita que estes trabalhadores possam ser enquadrados na lei federal queinstitui o piso salarialda categoria em todo o país. O direito foi garantido
a partir de uma mudançana Leide D iretrizes e Bases(LD B), em 2009,que reconhece todos os que atuam na educação fazem parte do processo de ensino como
profissionais da educação.
Au di ên ci a di a 19
No dia 19 de abril está agendada
uma audiência públicado conselho muni-

União nacional

Confetam reagenda data
da plenária nacional
A 6ª Ple nária Nacional d a Confederação n acional dos Trab alhadores
do s Se rv iç o Pú bl ic o Mu ni ci pa l

Fazem parte da pauta de debates também o projeto político organizativo para
os próximos anos, balanço da atuação

(Confetam), que estava marcada para
o final de abril, foi adiada para os dias
12 e 13 de maio de 2011. O local
também já está definido. Será no Hotel
Nacional, em Brasília. O tem a central
será “Serviço público de qualidade e a
equidade de gênero e remuneração”.

da gestão da confederação, a prestação de contas dos últimos três anos e a
aprovação da previsão orç amentária
para 2011.
O Sismuc tem dire ito a cinco delegados que representarão os servidores
da prefeitura de Curitiba.

acesse www.sismuc.org.br
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Comemoraro que?

Protesto dos servidores marca aniversário de Curitiba
Faixas, apitos e narizes de palhaço no lugar de bolo e palanque
A festa de Luciano D ucci, aproveitando o aniversário de Curitiba, foi marcada
pelo protesto dos servidores municipais
contra as mentiras do prefeito. Faixas,
apitos, vaias e palavras de ordem puderam ser vistos e ouvidos pela população
que compareceu na festa que estava
armada no parque Barigui, no último dia
27.
O motivo é o descaso do prefeito
para com asreivindicações da categoria,
que busca areposição das perdas salariais históricas, próximas de 15%, e aumento real de 10%. Como estas e várias
outras questões tem sido negadas nas
mesas de negociação, osservidores procuram mostrar a insatisfação para a po-

inoportuno ede certo modo ingrato o comportamento desse grupo”.
A presidente do Sismuc Marcela Alves
Bomfim rebateu os argumentosdo prefeito. “Não existiu negociação até agora. A
prefeitura manda pessoas para comunicar suas decisões no que deveriam ser
mesas de negociação. Além disso, quase
todos opontos dapauta de reivindicações
estão sendo negados. Isso nãoé negociação, é intransigência travestida de democracia”, diz.
Ag re ss ão
D urante o protesto foram vistos cargos de confiança do prefeito agredindo
servidores e diretores do Sismuc. A professora Maria da Luz Coelho afirma ter sido

pulação.
A imprensa do Sismuc tentou falar
com D ucci sobre o assunto, masele não
quis se pronunciar. Porém ao ParanáOnline, ele declarou: “Estamos nos sacri-

agredida por uma mulher ligado ao grupo
do prefeito, que arrancou o apito da sua
boca, ferindo seus lábios. Um cargo de
confiança do prefeito também foi vistos
tentando agredir diretores do sindicato.

ficando mais do que o governo federal
nas negociaçõessalariais. Oaumento de
6,5% é maior do que as metas orçamentárias domunicípioe, mesmo assim, aprovamos por valorizar os servidores da cidade, por isso acho que foi extremamente

Um deles foi identificado como “Maurício”, que teria um cargo comissionado na
FAS. Os guardas municipais que faziam a
segurança do local agiram rápido eevitaram que as agressões continuassem contra os manifestantes.

Cadê o respeito?

Servidores “lavam”
descaso do prefeito
Luciano Ducci

Sem medo de ser feli z

Fiscais reafirmam boicote aos plantões
Apesar das ameaças da secretaria
de u rbanism o em pu nir os servid ores

categoria estão o aumento do piso salarial e aum ento proporcional por tempo

que s e negarem a fazer a hora ext ra, a
categoria decidiu m anter posição. Nos
próximos finais de semana a categoria

de s erviço e auxíli o-alime ntação para
todo s e com maior va lor.
O Sismuc aguarda o age ndamento

manterá o boicote aos plantõesaté que
a prefeitura garanta avanços nas reivindicações dos t rabalhadores.
O movimento con ta com a adesão
dos f iscais do urbanis mo, meio ambiente e do abastec imento. D entr e as
prin cipais questõe s leva ntadas pela

de reu nião para debate da pauta específ ica d os fi scais . Um a com issão de
trab alhador es será montad a, a co ntar
com a participação d e 3 fiscais do meio
ambiente, 3 do urba nismo e 1 do abastecim ento, alé m de diret ores do s indicato.

Servidores municipais da prefeitura de Curitiba lavaram as rampas do

Um banner gigante, instalado em
frente aoprédio, cobra respeito e valo-

acesso principal da sede da prefeitura
de Curitiba, no último dia 29, dia do
aniversário de Curitiba. Munidos devas-

rização. No que deveriam ser mesas de
negociação, a comissão de representantes da categoria tem recebido suces-

souras e com a ajuda de um caminhão
pipa, os trabalhadores protestaram contra o descaso do prefeito Luciano D ucci
para com as reivindicações da categoria. Participaram da atividade organiza-

sivas negativas às questões pautadas.
Entre elas a recuperação das perdas
salariais históricas de 14,8%, redução
da jornada de trabalho e reestruturação
do Instituto Curitiba de Saúde (ICS).

da pelo Sismuc e Sismmac cerca de 400
pessoas.
Na opinião da diretora do Sismuc
Ana Paula Cozzolino, o ato“mostrouque
a categoria não está satisfeita com a
forma como vem sendo tratada pelo
prefeito”. Ainda, segundo ela, “o investimento no servidor reflete na melhoria do
trabalho prestado à comunidade e na
melhoria da qualidade de vida do servidor”.

Ma is
G uardas municipais do G rupo de
Operações Especiais (G OE) foram destacados para acompanhar as manifestações. Nenhuma agressão ou tumulto
foram registrados.
Pr ef eit o s um iu
Os sindicatos encaminharam um
ofícioà prefeitura, solicitando uma audiência com o prefeitono mesmo dia,mas
não houve retorno.

acesse www.sismuc.org.br
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Chega de mentiras

Prefeito desconsidera negociações
e mantém perdas salariais
Panfleto distribuído pela prefeitura antes do fim das negociações tenta confundir servidores
Todo mundo já ouviu a famosa frase
do nazistaJoseph G oebbels: “uma mentira dita cem vezes, torna-se verdade”.
Pois é isso que o prefeito Luciano D ucci

Refrescando a memória

está tentando fazer, repetindo astáticas

Re ajuste sa la rial

de seu antecessor Beto Richa para con-

O s 6,5% oferecido pela prefeitura garantem apenaso reajuste salarial diante da inflação do último ano. As perdas salariais
acumuladas no período de 1999 a 2005, que chegam a 14,8% permanecem. Nos anos seguintes o que se viu foiapenas a
recuperação de perdas inflacionárias, o que já é obrigatório pela lei dadata-base.

fundir os servidores municipais e desorganizar a categoria. D e forma sorrateira e
desrespeitando as negociações com os

Salário mínimo mun icipa l

sindicatos, ele mandoudistribuir um panfleto dando como acordado o reajuste

A implantação de um piso salarial para todos os servidores foi garantidoem 2007, após uma massiça mobilização realizada
em abril daquele ano, que contou com a participaçãoprincipalmente de inspetores deescolas, que ganhavam R$ 380.

salarial. As negociações ainda estavam
em andamento, na tarde do último dia
23, quando diretores receberam a informação de que o material estava circulando na categoria.

A umento d o s gu arda s mun icip ais
O aumento de 19,7% no vencimento básico dos guardas municipais foi uma conquista resultante de 9 dias degreve realizada em fevereiro de 2010. A categoria exige umnovo plano de cargos, carreiras e vencimentos, o que até o momento é só
promessa da administração. Já o aumentodo piso salarial para R$ 1,3 mil continua emdebate, ao contrário do que vem
sendo divulgado. A categoria exige o aumento imediato e não o escalonamento até 2014.

Ao contrário do que deixa transparecer a matéria publicada na página da
prefeitura, o Sismuc e o Sismmac não
estão de acordo com o que foiapresentado. A propostada prefeitura não atende o

Incorpo ra çã o da s g ra tifica çõ e s de e du ca do re s
O s 30% de gratificação no vencimento básico e o novo plano dacategoria foi uma conquista dos educadores depois de
quatro dias degreve em fevereiro de 2007.A paralisação dos serviços foi a armautilizada diante da intransigência doentão
prefeito Beto Richa, que não aceitava as reivindicações. Neste mesmo movimento foi garantido o aumento do piso salarial,
15% crescimento vertical, direito à hora-permanência de 8 horas e implantação de agentes administrativos nos Cmei’s.

que é reivindicado pelos servidores, que
inclui o zeramento de todas as perdas

Jorna d a de 30 ho ra s

salariais e aumento real de 10%. Em
assembleia a categoria reafirmou, mais

Uma das reivindicações antiga dosservidores de Curitiba é o direito à jornada de30 horas.O s assistentes sociais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais precisaramesperaruma determinação federal para que a prefeiturafinalmente aceitasse
a redução. Na campanha atual os sindicatos defendem a extensão do direito para osdemais segmentos da categoria.

uma vez, o repúdio às atitudes da administração municipal.

Joseph Goebbels:
“uma mentira dita
cem vezes,
torna- se v erdade”

Lice nça ma te rnida de
A ampliação da licençamaternidade para 6meses para as servidoras da prefeitura de Curitiba só veio depois de cobrança.
Um projeto da vereadora professora Josete foi engavetado na câmara e reapresentado pelo então prefeito Beto Richa em
2008, adequando-se aos demais serviços públicos.

PPQ
O Programa de Produtividade e Qualidade da prefeitura continua a ser uma verdadeira amarra para os servidores. Imposição
de metas, concorrência entre os trabalhadores e mecanismo de coação são as marcas das remunerações variáveis. O u o
servidor “anda na linha” ou corre o risco de perder um percentual significativo do seu salário. O s sindicatos defendem a
imediata incorporação destes valores aos salários para que possam ser contabilizados também na aposentadoria.

L ei do RIT
Estaé outra conquista resultante de ações desenvolvidas pelos trabalhadores por meio do Sismuc. A incorporação dos
valores da dobrade jornada aos salários era umareivindicação antiga que mobilizou médicos, odontólogos, assistentes
sociais, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem e enfermeiros. A conquista veio no final do ano passado, depois de 4anos
de luta, que inclui uma mobilização que levou cerca de 300 profissionais paradentro da sede da prefeitura para cobrar a
mudança, em2010.

Au xílio refe ição
Atualmente nem todos os servidores tem direito ao auxílio refeição. Isto se deve ao teto criado pela prefeitura em 2009,
contrariando o que vem sendo exigidonas mesasde negociação. Além disso, os valores diários (menos de R$ 7)também
limitam o acesso a uma alimentação de qualidade, transformando oauxílio em “vale-coxinha”.

Ig ua ld ade e nt re do ce nt es
A equiparaçãodos salários dosprofessores é resultado de uma luta conquistado em 2009. Mobilizações e paralisações
realizadas desde 2007 foram fundamentais para a garantiado direito à valorizaçãopela habilitação e não por diferentes
turmas de alunos.

acesse www.sismuc.org.br
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Quem luta conqui sta

Guardas voltam a paralisar
serviços por melhores condições
Falta seg urança

Servidores e
população
promovem
protesto
Servidores municipais do Cmei
Olga Benário, no Pinheiro, promoveram no dia 18 demarço uma manifestação para protestar contra a onda de
violência que vem acontecendo no local. Adiretoria doSismuc ea comunidade local apoiaram o ato. Pais de alunos
compareceram em frente à escola para
pedir providências.
Os servidores reclamam da falta
de segurança e principalmente da violência que funcionários e crianças estão sujeitos. D e acordo com uma

O prefeit o Luciano D ucci pode ter
uma boa ideia da disposição de luta dos
guardas municipais de Curitiba. No últi-

Parte da revolta da categoria sedeve
à demora da prefeit ura em dar encaminhamento ao novo plano. Na greve rea-

indicativo de greve, caso nã o houvesse
avanços n as negociações. Porém, em
assembleia realizada no últi mo dia 28

mo dia 22 mais de 8 00 guardas p aralisaram os serviços e realizaram uma passeata que saiu da praça Tir adentes e

lizada no ano passado, o en tão viceprefeit o Luciano D u cci e o ex-p refeito
Beto Richa haviam prometido a aprova-

eles decidiram pela suspensão da paralisação. A categoria acredita na possibilidade de r etomar as negociaç ões com a

seguiu até a frente da prefeitur a, passando pela sede da corporação. O movi-

ção do documento at é o final de 2010.
Passados quase três meses, a categoria

prefeit ura e melhor ar as propos tas. A
decisão , porém, não significa q ue está

região e de um guarda municipal no

mento cobrou a apr ovação de um novo
plano d e cargos, ca rreiras e ve ncimentos,o aumento imediato do piso salarial

depara-se comuma constante má vontade da administração em negociar avanços.

descartada a possibilidade de uma greve. O indicativo permanece com o objetivo de manter os guardas em alerta, caso

cendo. “Porque eles (bandidos) sabem

de R$ 8 50, para R$ 1,3 mil e me lhores
condições de trabalho.

P ró xi mo s p as so s
Os guard as haviam apro vado um

um novo entrave venha a surgir por parte
da prefeitura paraimplantação do novo
plano de cargos e parao aumento dopiso

trazer ascrianças sãomães, então eles

salarial.
A l ut a c on ti nu a
Seguindo oque foi determinado pelo
grupo, o Sismuc está buscando alternativas nas negociações com a prefeitura. O

G uar das c obr am r es pos tas na s ede da G M, dur ant e mobilizaç ão.

servidora (que não quis ter o nome
identificado), assaltos e intimidações
já vêm acontecendo há dois anos. Para
a trabalhadora, a falta de segurança na
Cmei, contribui para o que vem aconteque aqui éum lugarvulnerável”,salientou. “Que a maioria dopessoal que vem
esperam ter só mulheres ali dentro
porque é mais fácil para intimidar.”
No Cmei já ocorreram assaltos,
roubo de equipamentos ealimentos e
um funcionário foi intimidado com uma
faca. H á um sistema de segurança

objetiv o é garantir algumas med idas a
mais, dentro daquilo que já foi apresentado. D entre as questões estão a anteci-

terceirizada, mas que não é eficiente
para deter o vandalismo. Ao total, so-

pação do aumento do piso salarialde R$
1,3 mil pa ra 2013 e a garanti a de que a
minuta do projeto que prevê o novo pla-

(BO).

no, passe , primeiramente, p elas mãos
do sindicato e da comissão de representantes do s guardas. O agend amento de
uma reuni ão com a adminis tração é
aguardada o quanto antes por parte dos
guardas. Confira mais nos C oletivos,
página 11.

ram o ato em frente ao portão da insti-

acesse www.sismuc.org.br

mam-se dez boletins de ocorrência
Pr ovi dê nci as
Ospais e funcionários que realizatuição promoveram uma conversa e
decidiram montar uma comissão que
formalizou um documento encaminhado para o Conselho Tutelar e G uarda
Municipal, cobrando providências.
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Pra debaixo do tapete

Improbidadeadministrativa

Ducci se autopromove
com material oficial
Apesar deteradotado publicamente o discurso de que a sucessão municipal é assunto para o próximo ano, o
prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB),
tem demonstrado esforço para articu-

feito em se reeleger. “No caso de abert ur a de u ma i nv es ti ga çã o po r
improbidade administrativa, se ficar
comprovada em sentença de primeira
instância e confirmada pelos tribunais

lar sua candidatura à reeleição em
2012. A impressão de que a campanha
já está em curso aumenta com uma
visita ao blog pessoal do prefeito na
internet.No blog, D ucci fazpropaganda

superiores, o agente público pode se
tornar inelegível”, explica Tobaruela.
Co nst it uiç ão
O veto ao usode promoção pessoal
por políticos consta do Artigo n.º 37 da

de sua atividade no Executivo municipal com material produzido por funcionários da prefeitura, o que pode caracterizar ato de improbidade administrativa.
O blog, cuja gerência eatualização
de conteúdo ficama cargo de uma em-

Constituição Federal. O texto determina
o dever de obedecer ao princípio da
impessoalidade e moralidade na divulgação de seus atos, e que a “publicidade
de programas, obras e demais ações de
órgãos públicos d everá ter caráter
educativo, informativo e de orientação

presa privada, aproveita fotos, textos e
vídeos produzidos com os equipamentos públicos pelos profissionais da Secretaria de Comunicação da Prefeitura
Municipal. Também é comum que, du-

social, não podendo conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizempromoção pessoal de autoridades ou de
servidores públicos”.
D e acordo com a Lei da Impro-

rante eventos oficiais da prefeitura, assessores doprefeito distribuam cartões
de visita com o endereço eletrônico do

bidade Administrativa, fica configurado
o crime quando o político usa, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou

blog em destaque. A prática, segundo
especialistas ouvidos pela reportagem

va lo re s in te gr an te s do a ce rv o
patrimonial da administração ou prati-

da G azeta do Povo, pode configurar
improbidade administrativa pelo uso
da máquina municipal para promoção

caato que atenta contra os princípios da
administração pública.

pessoal do prefeito.
A Promotoria de Justiça de Proteção doPatrimônio Público informou,por

Fonte: Gazeta do Povo (14/03/11)

meio de sua assessoria de imprensa,
que vai verificar asituação apresentada
pela reportagem. Um eventual processo poderia prejudicar a intenção do pre-

Ao lado, imagem da
pág ina da pr ef eitur a.
D e c ada 5 mat ér ias ,
4 t em nome e f ot o de D uc c i.

Prefeitura tenta esconder
aumento imoral no salário
de cargos comissionados

A prefeitura de Curitibaassinou uma
declaração de culpa nestes últimosdias.

O reajuste dos cargos comissionados e
funções gratificadas foi de 12,06%, apli-

Encaminhado pelo prefeito à câmara
municipal, uma proposta quealtera o plano de cargos dos auditores fiscais, traz,
embutido, uma proposta que tenta regularizar o aumento abusivo de cargos

cado em dezembro de 2008, quase o
dobro do quefoi dado aos servidores, três
meses depois.
A vereadora Professora Josete (PT)
apresentou um pedido de retiradada alte-

comissionados e funções gratificadas. A
proposta altera os artigos 40 e 41 da lei
11.000. O texto traz o seguinte: “Parágrafo único. O anexo II da Lei nº 11.000, de
2004, fica substituído pelo anexo de igual

ração da lei 11.000,para evitar que o ato
imoral seja camuflado. No entanto, a
proposta permanece como está e já foiaprovadapela comissão de constituição e justiça
da câmara. Além de Josete, apenas Algaci

número, parte integrante desta lei, com
efeitos funcionais e financeiros retroativos ao mês de dezembro de 2008.” Justamente o prazo em que houve o aumento dos salários.
A Constituição Federal e a Lei de

Túliose posicionaram pela retirada dos artigos 40 e 41 da lei.A votação da proposta está
prevista para os próximos dias.
Aç ão c iv il p úb li ca
O fato também motivou o Sismuc a
mover uma ação civil pública contra a

Responsabilidade Fiscal determinam que
qualquer alteração no vencimento dos

prefeitura na época. A ação está tramitando com o número 1092/2009, na 2ª. Vara

servidores deve ser realizadapor meio de
lei e com aprovação na previsão orçamentária, respectivamente. Uma manobra da

da Fazendo Pública. O sindicatoaguarda
um parecer da justiça. D entre ospedidos
listados na ação estão a revogação do

administração, quando Richa era prefeito
e D ucci o vice, alterou irregularmente a

reajuste dos FG´ s e comissionados, anulação da alteração da lei 11.000 e a con-

tabela de salários da lei 11.000, sem o
cumprimento dos trâmites exigidos. A própria Câmara de Vereadores não tomou

cessão do reajuste de 12,06% aos servidores efetivos daprefeitura, a fim de recuperar partedas perdas salariais acumula-

conhecimento dosfatos naqueleperíodo.

das da categorianos últimos anos.

Caixa 2 na campanha

Justiça volta a investigar escândalo da compra de candidatos
Quem não lembra do caso de compra de candidatos do PRTB para apoio à

nador. Agora a justiça ouviráas testemunhas e analisará as provas.

O escânda lo ocorreu após a exibição de um vídeo, no Fantástico, no qual

comissionados na prefeitura, indicados
por Beto Richa.

campanha de Beto Richa em 2009?
Pois o ca so ainda está bem vivo. No
último dia 31 os juízes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinaram o reinício
da investigação da denúncia de caixa 2
na campanha de reeleiçãodo hoje gover-

Caso sej a condenado, R icha não
poderá se eleger até 2016. Luciano D ucci,
vice de Richa, na época, também é réu no
processo e, além de inelegível pelo mesmo período, também pode perder o cargo
de prefeito.

o coordenador do comitê Lealdade Alexandre G a rdolinski aparece fazendo o
pagamento a várioscandidatos a vereador do PR TB. Tanto G ardoli nski como
Manassés Oliveira e Mestre D éa, também membros do comitê, tinham cargos

A condição era de que estes candidatos abririam mão da candidatura para
apoiar Richa. Além da imoralidade, ofato
também levanta fortes suspeitas de caixa 2,pois o dinheiro (cerca de R$ 136 mil)
não foi declarado na campanha.

acesse www.sismuc.org.br
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Cobrando dívida

Prestação de contas

Servidores que realizaram
dobra podem ingressar com ação
O Sismuc está preparando uma nova ação
judicial para garantir opagamento de horas extras
da jornada de médicos e dentistas anteriores à
aprovação da Lei do RIT (13.657/2010). Trata-se
de um período que abrange os anos de 2006 e
2010, quando a dobra da jornada não havia sido

abril.
A ação foi o recurso encontradopelo sindicato
para reaver os direitos da categoria, tendo em vista
o esgotamento das negociações com a prefeitura.
D urante o ano passado, quando se debateua Lei do
RIT, os diretores do Sismuc defendiam que a lei

regulamentada pela prefeitura. Uma possívelvitória jurídica transformaas horas trabalhadas além
da jornada de 20 horas em horas extras, ou seja,
contabilizando 50% a mais nos valores que deveriam ser pagos,incluindo osreflexos previdenciários

reconhecesse os valores pagos como dobra de
jornada como parte dosalário, nosanos anteriores.
Além disso, a categoria também havia aprovado
essa decisão em assembleia.
Exp lica ndo

e demais benefícios trabalhistas.
Podem participar da ação todosos médicos,
dentistas e funcionáriosdo Saúde da Família (ESF)
que realizaram a dobrada jornada no período de
2006 a 2010. Para ingressar é necessário preen-

A Lei do RIT (Regime Integral de Trabalho) éuma
conquista resultante da mobilização dedentistas e
médicos que realizavam a chamada dobra do padrão. D epois de quatro anos de luta, eles conseguiram o reconhecimento legal de incorporar a dobra

chera procuração disponível na página do Sismuc
e trazer o documento ao sindicato com cópia da

aos salários. Ocorre que isto só foi garantido a partir
da aprovação da lei, deixando de lado o que os

carteira de identidadee CPF, além dasfichas financeiras desde 2006 (disponível no RH da saúde). Os
documentos devem ser trazidos até o dia 20 de

servidores já haviam trabalhado. O único avanço, no
que diz respeito aos anos anteriores, foi a garantia
do desconto previdenciário retroativo.

acesse www.sismuc.org.br

Demonstrativo de Receitas e Despesas de 2010
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Direito constitucional

Justiça gratuita e
de qualidade é
direito de todos
O Jornal do Sismuc traz um assunto de interesse geral, por
meio de uma entrevista com um militante dos direitos humanos no Paraná. Trata-se de Luis Antonio de Oliveira Rosa,
secretário da comissão de direitos humanos da assembleia
legislativa, que fala sobre a luta pela regulamentação da
defensoria pública no estado. Este serviço pode ajudar
pessoas a ter acesso à justiça, mesmo sem condições
financeiras. Confira mais abaixo:
J or na l do Si sm uc : P or qu e é i mp or ta nt e t er um a d efe ns ori a púb lic a no

uma estrutura que deveria ter uma
defensoria, principalmente depois des-

Pa ra ná e reg ul am ent ad a?
Luis Rosa: A constituição de 1988 coloca

ses anos todos. A defensoria tem que
atuar na áreacivil, criminal, famíliar, tra-

que um dos direitos dos cidadãos é ter
acessoà justiça eo instrumento para quem
não possui condições para tal, é que seja
um organismo do Estado, que garanta a
defesa dequalquer pessoa, independen-

balhista, emtodas as áreasque as pessoas possuem direitos. Nós temos uma
estrutura hoje chamada como defensoria
publica, mas que temuma equipe muito
reduzida e com poucos recursos. H oje

te da condição financeira queela tenha.
Principalmente as pessoasmais carentes,
que precisam ter acesso à justiça através
de um defensor pessoal, quando seus
direitos sãonegados ouretirados ou quan-

são em torno de 40 pessoas e a gente
verifica que elesnão tem estrutura suficiente pra fazer esteserviço, nem na capital, onde está a sede deste serviço, enem
no interior. Junto com a defensoria, se

u m a p ro p o sta tra m i ta n d o n a
as semb lei a. E m qu e s itua ção est á?
LR: H ouve toda uma movimentação da
sociedade no final doano passado e isso

movimentos sociais.
D epois de toda essa movimentação o governo abriu o diálogo com o movimento pródefensoria e encaminhou uma minuta es-

do sofreviolação de algum direito.
J S: O q u e é u m d e fe n s or ? A g e nt e

instala uma escolade defensores. H oje
no Paraná temos um déficit de 500 defensores, baseado na populaçãodo esta-

desencadeou que sefizesse no final do
governo Pessuti um projetoregulamentando adefensoria dentro dos moldes do

tudadapelo movimento. Foramdadas algumas contribuições que nós achávamos importante e o projeto, agora, está sendo

p od e co mp ar ar a u m ad vo ga do ?
LR: É um advogado pago pelo Estado que
presta serviço público, selecionado por

do, e é preciso mais um apoio de 900
funcionários. Isto são dados da Anadep
(AssociaçãoNacional dos D efensoresPú-

que nós entendemos
qu e dev e ser u ma
defensoria autônoma e

concurso público,e que possui a prerrogativa de uma defesa inte-

blicos). Somente o Paraná e Santa
Catarina não tem essa

de qualidade. Esseprojeto, depois de alguma

defensoria regulamentada.

negociação nas comissões dentro da assembleia, foi aprovado em

JS : Se for a pro vad a, a
de fen sor ia fic a v inc ula da a q ue ó rg ão ? Ou
é um ór gã o a p art e da
ju stiç a?

pri meir a vot ação e.
como todo projeto, para
se transformar em lei
passaria por mais duas
votações em plenária,

gral, em qualquer área do
direito de pessoasque não
podem ter acesso a advogados devido a sua condição financeira. Então, geralmente, pessoas que
não pagam imposto de
renda, isentas, teriam di-

Ho je no
Paran á a ge nt e
t em um d éf icit
d e 500
de fen sores

reito a ter a esse serviço.
J S: H oj e e xi st e u ma d ef en s or ia n o
Pa ran á, mas el a n ão é r egu lam ent ada . É Is so ?
LR: Isso. Nós tivemos em 95 uma lei estadual criando a defensoria, mas a lei criou
simplesmenteum departamento com uma
estrutura muito precária, está longe de

LR: Adefensoria que nós
defendemos tem que ser autônoma e
precisa ter independência para entrar
inclusive com ações contra o governo,
porque muitas vezeso governo pode estar
cerceando um direito de um cidadão.Por
isso tem que ter concurso.
JS : E so br e o pr oj et o de l ei ? Ex is te

analisado pela secretaria
estadual de justiça. O go-

Te mo s qu e f ica r
a te nt os pra que
seja vot a da uma
de fen soria
de nt ro d os
mold es do que
a g en te preg a

com acordo de que seriam realizadas no
começo dessa nova legislatura. O governador Beto Richa retirou o projeto, alegando que precisava revê-lo. Aí houve
uma grande pressão nacional, de entidades como a Anadep,defensorias estaduais, setores da OAB, UFPR eoutros cursos
de direito, entidades de defesa dos direitos humanos como a Terra deD ireitos e

acesse www.sismuc.org.br

verno inicialmente sinalizou que só enviaria oprojeto em20 de maio,porque
19de maio édia do defensorpúblico e eles queriam
aproveitar adata. O movimento fez pressão e tem
conseguidoque 19 de maio
a lei seja aprovada e sancionada. Daísim teremosum
fato para comemorar. Ao

que tudo indica, estamos caminhando pra
isso, apesar de todas as resistências que
existem dos setores mais conservadores
da sociedade. Temosque ficar atentos pra
que sejavotada umadefensoria dentrodos
moldes do que a gente prega, ou seja, uma
defensoria pública,autônoma, de qualidade, independente, com uma estruturaadequada para atender.
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O neoliberalismo está vivo!

Prefeitura aposta na flexibilização da jornada
Ameaças de corte nas horas extras e implantação do banco de horas aprofundam precarização.
A jornada de trabalho é um dos principaisdebates travados pelosindicalismo
em geral. A questão implica em conseqüências diretas na qualidade de vida do
trabalhador. Em tempos deflexibilização
e intensificação do trabalho, o tema necessita ainda mais de atenção. Apostando na privatização da gestão do trabalho,
a prefeitura de Curitiba importa alguns
dos maus exemplos, incluindo aproposta
de banco de horas.
A medida vem de encontro com as
políticas neoliberais de flexibilização da
jornada detrabalho e retiradade direitos
trabalhistas. Isto porque ao nãoreceber o
dinheiro das horas extras o servidor acaba deixando de receber 50% deadicional
sobre o salário, o que também refletenas
demais conquistas trabalhistas como 13º
salário, 1/3 de férias e previdência.
A implantação do banco de horas na

cente jornal interno, foi divulgado que as
categorias onde o banco de horas deve
primeiro funcionar são guardas munici-

que a medida também representa um
incentivo para aflexibilização da jornada.
Além de economizar com o bancode horas,

a folga possivelmente seráconcedida em
momentos de menor demanda por serviço.
C om o s ur gi u o b an c o de ho ra s

prefeitura de Curitiba ocorreu no final do
ano passado, por meio de uma lei encaminhada por Luciano D ucci e aprovada
por maioria dos vereadores. Não houve
nenhum tipo de negociação com o sindi-

pais, saúde e FAS. D e qualquer forma,
existe a possibilidade do servidor se opor
à realização do banco de horas, o que
pode não ocorrer devido às ameaças de
chefias.

a prefeitura também acaba deixando de
rea lizar concu rsos, pois tem c omo
remanejar trabalhadores para momentos
que necessitam demaior quantidade de
pessoal. D esta forma, o servidor, além de

O banco de horas surgiu no Brasil
durante o governo neoliberal deFernando
H enrique Cardoso, no ano de 1997. A
regulamentação do banco de horas foi
uma s da s me dida s do pac ote de

cato ou com os trabalhadores e aaplicação noslocais detrabalhoagora depende
de uma regulamentação.Em matéria re-

C om ba te a o ba n co d e ho ra s
A diretoria do Sismuc se posiciona
contrariamente ao banco de horas, por-

trabalhar em jornadas que ultrapassam o
limite constitucional de8 horas, também
acabam concentrando mais trabalho, pois

desregulamentação de direitosque resultaram na precarização das condições de
trabalho dos brasileiros.

Hora extra também não é bom negócio
Não éapenas o banco de horas que é encarado como umataque

Motivos para dizer
"não" ao banco de horas

aos direitos dos trabalhadores, para o Sismuc. As horas extras
também são consideradas como formas prejudiciais de estender a
jornada de trabalho. Um dospontos da pautade reivindicações deste
ano é justamente a redução da jornada de trabalho para 30 horas
em todo o serviço público municipal. A questão foi repudiada pela
administração municipal.
“O servidor faza hora extra porque precisa, porque o salário é
baixo. O fato de se pagar hora extra, é a prova de que a prefeitura tem

1

Flexibiliza a jornada de trabalho dificultando o convívio familiar e o desenvolvimento de outras atividades como estudo;

2

Intensifica o trabalho aumentando o estressee a probabilidade de doenças relacionadas ao trabalho;

3

Reduz direitos porque quem fizer banco de horas deixa de
receber adicional de 50%, com seus reflexos em conquistas
trabalhistas.

condições de remunerar melhor os servidores. Estes valorespodem
muito bem ser incorporados aos salários. É uma questãode opção
política”, ressalta asecretária de assuntos jurídicos do SismucIrene
Rodrigues.
Au xí li o-a li men ta çã o e h ora e xt ra
As horas extras também tem servido para excluir servidores do
direito ao auxílio-alimentação. Isto ocorre porque os valores pagos
são contabilizados na horade estabelecer oteto máximopara quem
tem direito ao benefício. Para acabar com essa discrepância, o
sindicato tem defendido odireito ao auxílio para todos os servidores,
o que também foi negado pela administração.

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo educação

Chega de exploração!

Coleti vo g uardas

Servir, mas com dignidade!
Na pauta, a defesa do piso de R$ 1,3 mil como o menor vencimento na

na sede do Sismuc.

Coletivo aposentados
Coletivo saúde

Para conquistar
é preciso união!

Palestra e
aniversariantes

Coletivo fi scais

A luta continua!

O coletivo de aposentados realizou uma

No coletivo ficou decidido que o

processo de trabalho.
está agendada para o dia 25 de abril.

Coleti vo FAS

Pelos nossos
direitos!

Coleti vo poli valentes

Coleti vo abastecimento

Dignidade é o
que precisamos!

horas, no Sismuc.

acesse www.sismuc.org.br

12

Abril de 2011

Coluna Cultural
Calendário de Lutas

Sinopse: Uma triste
marca na história
do Brasil

11/04 – Negociação Abastecimento
Horário: 14 hs
Local: Sm ad

A história se passa no século XIII, nas Cataratas do Iguaçu, terra habitada
pelos índios G uaranis. Com o aparecimento dos jesuítas e a implantação das
missões pela igreja, os indígenas acabam sofrendo um processo de colonização. Essa missão é chamada de sete povos, e os indígenas levantam a estrutura saindo das matas. A coroa portuguesa, espanhola e a igreja submetem a
missão ao tratado de Madri (1750), um dos principais tratados de limites de
terra utilizada para definir as áreas colonizadas. Os donos da terra não aceitam. Assim, os invasores entram em guerra contra os indígenas. Alguns padres
ficam ao lado dos índios e são assassinados junto com centenas de G uaranis.
Fi ch a t écn ic a:
Título: A missão
D iretor: Roland Joffé
Elenco: Robert D e Niro,

11/04 – Assembleia guardas
Horário: 19hs
Local: Sism uc
12/04 - Negociação pauta específicafiscalização
Horário: 14 hs
Local: Sm ad
13/04 - Negociação pauta específica
polivalentes
Horário: 14 hs
Local: Sm ad
14/04 - Negociação pauta específica
saúde
Horário: 14 hs
Local: Sm ad

Jeremy Irons, Aidan
Quinn, Liam Neeson,
Ray McAnally.
Morricone
D uração: 126 min.

14/04 – Assembleia da FAS
Horário: 19hs
Local: Sism uc
14/04 – Curso de formação ORSB
Horário: 19 hs
Local: Sism uc

Ano: 1986
País: Reino Unido
G ênero: D rama
Cor: Colorido

Horário: 7h30
Local: Salão de Ato – Parque
Bari güi
25/04 – Coletivo aposentados
Horário: 14hs
Local: Sism uc
26/04 – Reuniãode representantes local
de trabalho
Horário: 9 hs ou 14 hs
Local: Sism uc
27/04 – Coletivo fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sism uc
28/04 – Coletivo guardas
Horário: 19 hs
Local: Sism uc
29/04 – Coletivos educação
Horário: 19 hs
Local: Sism uc
05/05 – Coletivo guardas
Horário: 19 hs
Local: Sism uc

15/04 – Negociação pauta específica
educação
Horário: 8h30 hs
Local: Sm ad

06/05 – Negociação com a FAS
Horário: 8h30
Local: Sede Cam po Com prido

15/04 - Curso de formação ORSB
Horário: das 9 às 18 hs
Local: Sism uc

06/05 – Coletivo FAS
Horário: 19hs
Local: Sism uc

16/04 - Curso de formação ORSB
Horário: das 9 às 18 hs
Local: Sism uc

09/05 – Coletivo saúde
Horário: 19hs
Local: Sism uc

18/04 - Coletivo polivalentes
Horário: 19 hs
Local: Sism uc

12/05 – Coletivo guardas
Horário: 19 hs
Local: Sism uc

Leandro Konder trabalha a temática do amor sem a pretensão de desvendar os mistérios, dificuldades e nem mesmo traz uma abordagem científica. A
psicologia é deixada de lado e o autor brinca através das histórias, aventuras e

19/04 – Audiência Pública sobre a
normatização daeducação infantil

11, 12 e 13/5 – Plenária Confetam
Local: Brasília

concepções sobre o amor de váriosautores. D esde Platão até G uimarães
Rosa, passapelo amor libertário de Simone de Beauvoir e Marx que na sua
mais importante obra,” O Capital”, cita uma frase de Shakespeare: “O curso do

Formação

D istribuidora:Não
definida

Resenha:
Amar não é um
sentimento burguês

verdadeiro amor nunca é sereno”. E a
revolucionária Rosa de Luxemburgo (foto),
assassinada na defesa da revolução, mas
que no seu íntimo alimentava o desejo de
uma família e filhos e viveu um grande
amor por muitos anos no qual nunca se
casou, além de umtórrido romance com
um homem mais novo e filho desua melhor
amiga.
Ficha bibliográfica:
KOND ER, Leandro. S ob r e o a mo r . São
Paulo: Boitempo, 2007.

Terceiro módulo do
ORSB já está agendado
O se gundo mó dulo do curso de Organi zação d e Repre sentan tes de Base

tema s trata dos. Fi lmes c omo “Qu anto
vale ou é por qui lo”, “A missã o” e

(ORSB) abordou a fo rmação da socieda-

docu mentári os sobr e a esc ravidão fo-

de b rasilei ra e sua s desig ualdade s. O
colonialismo, a exp loração do trabalho

ram exibid os e discutidos par a ajudar a
enriquecer o debate. O terce iro módulo

e da vida do índio e do negro, a persistência da excl usão nos dias d e hoje e as

ocor re nos d ias 14, 15 e 16 de abri l. A
temática, desta vez, envolve os momen-

raízes do passado na cultura política da
soci edade b rasileir a foram alguns dos

tos de ruptu ra polí tica e particip ação
popular.

acesse www.sismuc.org.br

