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O que comprar
com o auxílio
alimentação?
Confira matéria especial sobre o desvalorizado auxílio alimentação pago pela prefeitura aos servidores. Pesquisa aponta um
defasagem de mais de 150% nos valores.
Confira na página 7

Sismuc diz "não"
ao imposto sindical
página 3

Polivalentes: uma
categoria
desvalorizada página 6

Omar Nasser Filho:
o ponto de vista
árabe/islâmico
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página 9

Confira o resultado das
negociações específicas
páginas 10 e 11
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Coluna do leitor

Editorial

A História do Brasil,
que a História não conta

Se a PMC não mudar,
nós a mudaremos

Desde primeiros ensinamentos
Até hoje, de nossos dias
Contam-nos a história de um Brasil,
Brasil que não se conhecia.

Para quem entende a política que a PMC aplica aos servidores, compreende
porque as negociações não avançam. E, com isso, o servidor está cada dia mais
adoecido e sem vontade de trabalhar, justamente por conta dessa política de
desvalorização.

Contam-nos a história
Dos nossos irmãos índio, preguiçosos,
Dos nossos irmãos negros, escrava, vadia
Índios que não queriam trabalhar,
Negros que da senzala fugia.

Temos a fama de ser uma das melhores cidades do Brasil. Mas, será por conta
da tal política e da administração da atual gestão da PMC que estamos ficando
doentes?
A resposta é não. Temos uma bela cidade pelo compromisso que os servidores
sempre mantiveram na construção e manutenção dessa cidade e de sua imagem,

Brasil, um país com tanta riqueza
Ouro, prata, madeira
Por tanto tempo, por tanto séculos
Deixaram esta pobreza.

mesmo sem condição de trabalho e sem a devida valorização.
Mas, agora é o momento de dar um basta nesta desvalorização. É momento
de conquistar. E somente com nossa união haverá certeza da conquista e de plantar
bons frutos para nosso futuro. E isso não é só na vida profissional, mas na pessoal,

Da escravidão negra e indígena
Da cultura imposta e doenças adquiridas
Uma herança perversa e expressa
Das desigualdades sociais e regionais
Deixaram essas feridas.

familiar e coletiva. Porque a postura que adotamos no trabalho diz muito do que
somos no mundo afora, inclusive acerca de nossa moral e ética.
Por isso, temos que acordar e nos libertarmos dessa injustiça, que ano após
ano a administração vem acometendo o servidor. A falta de iniciativa dessa gestão
deve ser combatida.

Não contaram a verdadeira história
Dos massacres que acontecia
Da dizimação dos índios
Torturas, sofrimentos, revoltas
Que o negro sofria.

Nós, servidores, somos o cartão de visita da cidade de Curitiba. Nós estamos
em contato direto com a população, somos nós quem cuidamos da saúde da
população, da educação das crianças, da segurança da nossa capital, fazemos a
fiscalização dos alimentos, cuidamos dos mais necessitados através do atendimento da FAS. Temos parte até mesmo na construção do asfalto e, por fim, inclusive

Fizeram muitos documentos
Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário
Cartas de alforrias
Mas a vida em cabresco
Ainda o negro vivia.

em todos os setores administrativos, fundamentais no funcionamento e da imagem
de Curitiba.
E, nós, servidores, também somos cidadãos que, no voto elegem o prefeito.
Diante das adversidades das relações de trabalho na prefeitura, a solução que

Foi com a Lei Áurea
Que a tal abolição acontecia
Passando das Senzalas às favelas
Trazemos essa herança até hoje em dia.

alguns encontraram foi sair do serviço público, mais não seria esta o melhor recurso
e, sim, mudarmos esta política por dentro. Nós somos a PMC e quem está como
prefeito vai passar.
Diretoria do Sismuc

Silvio Antonio Manoel
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Vitória na educação

STF julga
improcedente
ADI contra piso
e jornada de
professores

O Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) concluiu no dia 27 de
abril o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4167, que
trata do piso nacional dos professores da rede pública e sua jornada de
trabalho. A Corte julgou a ação improcedente, sem, contudo, conferir efeito vinculante à decisão quanto ao
juízo referente à jornada de trabalho.
O julgamento teve inicio no último dia 6 de abril, quando por maioria
de votos o Pleno reconheceu a
constitucionalidade do estabelecimento de um piso nacional para os
professores do ensino básico da rede
pública, conforme previsto na Lei
11.738/2008.
Na ocasião, não houve quórum
de votos para concluir o julgamento
quanto ao parágrafo 4º do artigo 2º da
lei questionada, dispositivo que diz
que “na composição da jornada de
trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”.
Os ministros decidiram, então, aguardar o voto do presidente da Corte,
ministro Cezar Peluso, que se encontrava em viagem oficial à Itália.
Ao retomar o julgamento na tarde desta quarta, o ministro Peluso
votou no sentido de considerar
inconstitucional a definição da jornada de trabalho. Como o dispositivo
trata de jornada de trabalho, matéria
típica do regime jurídico dos servidores, disse o ministro, não existe nenhuma norma que ampare a edição
desse texto. Para Peluso, o dispositivo estaria em absoluta dissintonia
com a autonomia conferida aos estados para legislar sobre o tema.
Fonte: Imprensa STF

Questão de princípio

“Nossa autonomia não está à venda”
Diretoria do Sismuc reafirma concepção sindical recusando o dinheiro do imposto sindical
Se os servidores municipais de
Curitiba fossem representados por um
sindicato pelego, o vencimento do mês de
abril viria com desconto do valor de um dia
de trabalho. Um servidor que recebe algo
em torno de R$ 1.000 pagaria perto de R$
35 sem o direito à recusa. Trata-se do
famoso imposto sindical ou contribuição
sindical que passou a ser permitido também no serviço público desde 2009. Este
dinheiro, arrecadado pelo governo federal
e distribuído para sindicatos, federações,
centrais sindicais e Estado, é descontado
do trabalhador sem o seu aval. A medida
é obrigatória no meio privado, mas no
serviço público a cobrança passou a ser
facultativa com a instrução normativa nº
1/2008 do ministério do trabalho. Ou
seja, estes sindicatos, federações e confederações podem optar se querem ou
não que prefeituras ou governos realizem
o desconto.
Tomando por base o salário médio
pago pela prefeitura de Curitiba, o que
está próximo de R$ 700, e que cerca de
30 mil servidores são representados pelo
Sismuc, pode-se fazer o seguinte cálculo.
Um dia de trabalho destes trabalhadores
equivaleria a R$ 705 mil. Descontados os
valores que devem ser rateados entre o
governo (10%), centrais (10%), federação
(15%) e confederação (5%), o Sismuc receberia algo em torno de R$ 423 mil a
mais por ano. Estes valores representariam quase metade do que foi arrecadado
pelo sindicato no ano de 2010.
Com este dinheiro poderia-se investir em uma série de ações e na
infraestrutura, o que fortaleceria a entidade do ponto de vista burocrático. Porém,
esta “injeção” financeira significaria, por
outro lado, abrir mão de uma concepção
sindical classista.
Para o diretor do Sismuc Eduardo
Recker Neto o dinheiro não pode sobre-

por-se à concepção sindical. “Somos favoráveis ao fim do imposto sindical compulsório, por acharmos que através do mesmo, muitos sindicatos não realizam as
lutas que deveriam, pois se acomodam
diante do dinheiro que vem fácil sem a
necessidade de um trabalho de base de
verdade para mostrar aos trabalhadores
o quanto é importante contribuir com a
sua entidade de classe. Vemos que o
sistema ideal de sustentabilidade dos
sindicatos deveria ser aquele em que
seus pares em assembleia decidissem,
assim teriam os sindicatos “pelegos” gran-

de dificuldade de sobreviverem”, sentencia ele.
O Sismuc não só recusou o desconto,
como também foi obrigado a entrar com
uma liminar proibindo a prefeitura de realizar a cobrança. Uma ação do sindicato
julgada em julho de 2009, pelo Tribunal
de Justiça do Paraná, foi favorável aos
trabalhadores.
Quem paga a banda...
Atualmente 99% da receita do Sismuc
vem das mensalidades sindicais, ou seja,
da contribuição voluntária dos trabalhadores. É com este dinheiro que o sindicato
paga seus funcionários, a impressão do
jornal, os materiais de campanha, financia as greves, atos e os veículos que per-

mitem o trabalho de base. Toda a estrutura que permitiu a compra de uma sede
própria foi uma conquista dos próprios
servidores que pagam suas mensalidades, fazendo do Sismuc um dos sindicatos
mais representativos do Paraná.
Princípio cutista
O sindicalismo promovido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), a qual
o Sismuc é filiado desde 1990, tem como
um de seus princípios a luta contra a estrutura sindical brasileira pelega. Acabar com
o imposto sindical, a unicidade sindical e
o poder normativo da justiça do trabalho,
são algumas das bandeiras que surgiram
no movimento que fundou a CUT em 1983.
Para que os sindicatos de fato representem a classe trabalhadora seria necessário que sua sustentação política e financeira se desse exclusivamente por trabalhadores, o que garantiria a independência
das entidades frente a governos e patrões.
O secretário da executiva da CUT Julio
Turra explica que o principal problema do
imposto sindical é o atrelamento do
sindicalismo ao aparelho de Estado. “Porque quem financia o sindicato não é o
trabalhador, mas e o ministério do trabalho. O imposto, junto com a unicidade
sindical, são duas marcas da estrutura
corporativista do governo de Getúlio Vargas
e que sobrevive até hoje. É o que explica
o sindicato de carimbo e o sindicato fantasma que não tem sócio e que sobrevive
disso. É um câncer a ser extirpado”, disse.
Ao tomar conhecimento da posição do
Sismuc sobre não cobrar o imposto, Turra
completa: “Parabéns ao Sismuc por ter
recusado o canto da sereia. Várias outras
entidades do serviço público que são
filiadas à CUT estão seguindo este mesmo
exemplo”.

O que diz a legislação
O art. 8º da Constituição da República prescreve o recolhimento anual por todos
aqueles que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional,
ou de uma profissão liberal, independentemente de serem ou não associados a um
sindicato. Tal contribuição deve ser distribuída, na forma da lei, aos sindicatos,
federações, confederações e à "Conta Especial Emprego e Salário", administrada
pelo MTE.
De acordo com o disposto na Instrução Normativa/MTE n.º 01/2008, os órgãos
da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, independentemente do regime jurídico a que pertençam, deverão recolher a contribuição
sindical prevista no artigo 578, da CLT, de todos os servidores e empregados
públicos. Deverá ser descontada a importância correspondente à remuneração ou
subsídio de um dia de trabalho, excetuadas as parcelas de natureza indenizatória.

acesse www.sismuc.org.br

Júlio Turra, diretora da CUT Nacional.
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Escrevendo a história

Curtas

Guardas aprovam proposta
de PCCV da prefeitura
Modelo deve servir de exemplo para outras categorias

Preparativos para as
Conf
erências de Saúde
Conferências
Saiu o calendário de atividades para elaboração da 11ª Conferência Municipal
de Saúde. Um dos momentos mais importantes que antecedem este evento é a
plenária dos trabalhadores da saúde. Todos os servidores da saúde da prefeitura de Curitiba estão convidados a participar. As conferências distritais ocorrem
nos dias 4 e 11 de junho. A Conferência Municipal ocorre entre os dias 22 e 24
de junho, a estadual, entre os dias 20 e 22 de outubro, e a nacional, entre os
dias 30 de novembro e 4 de dezembro.

Abaixo-assinado contra
creches domiciliares
O Movimento Interfóruns de Educação infantil do Brasil (Mieib) lançou uma
campanha contra o projeto de lei que cria creches domiciliares para crianças de
até três anos. A atividade consiste na coleta de assinaturas para um abaixo
assinado eletrônico que está circulando na internet. O objetivo é pressionar os
deputados pela retirada do projeto de lei 75/2011 do deputado federal Luiz
Pitiman (PMDB). Uma das principais críticas à medida é a precarização da
profissão dos educadores e sucateamento do serviço público. Além dos riscos,
pois as crianças podem estar expostas em condições inadequadas e com
Na assembleia realizada no último
dia 28, no salão da Igreja Bom Jesus, a
maioria dos cerca de 200 guardas decidiram pela aprovação da proposta de plano
de cargos, carreiras e vencimentos apresentada pela prefeitura. Além disso, a
categoria também cobra a formação de
uma comissão paritária com a administração para discutir critérios do plano
para crescimento e punições em lei específica. Outra reivindicação é que a minuta
do projeto seja encaminhada ao Sismuc
antes de ser enviada para a câmara
municipal.
Para o diretor do Sismuc Diogo
Monteiro, uma etapa foi vencida e agora
novos debates merecem atenção
prioritária. Entre os assuntos ele destaca
a construção do estatuto da guarda. “O
sindicato não mediu esforços para que os
guardas entendessem o que é o plano de
carreiras. Disponibilizamos todos os es-

paços para este debate. É claro que sempre vamos querer o melhor para os trabalhadores e nossa luta segue, visando a
profissionalização dos guardas. E este
segmento da categoria já provou que tem
potencial para avançar ainda mais”, declarou.
A reunião entre a comissão de representantes dos guardas municipais e a
prefeitura de Curitiba realizada dois dias
antes terminou como já era esperado.
Nenhum avanço em relação aquilo que já
havia sido apresentado em relação ao
plano de cargos, carreiras e vencimentos
(PCCV). Seguindo o que havia sido orientado pelos guardas nas assembleias, a
comissão cobrou a antecipação do aumento salarial para R$ 1,3 mil e a minuta
do projeto de novo PCCV antes de ser
encaminhado à câmara municipal. As duas
questões estão suspendidas pela administração.

pessoas de formação duvidosa, há também uma prática neoliberalizante na
proposta. Ao invés do investimento no serviço público, transfere-se a responsabilidade para a iniciativa privada poder explorar o serviço.

Inflação em Curitiba reduz
qualidade de vida dos
trabalhadores
O Dieese divulgou, há poucos dias, dados da inflação em Curitiba. Como já era
esperado, os preços estão subindo acima do que podem acompanhar os
reajustes salariais. De março de 2010 a março de 2011, tomando por base o
Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), houve um aumento de 7,4% na
inflação na cesta básica. Alimentos como carne subiram 21,16%, em média. O
óleo é o campeão, registrando alta de 24,44%. O avanço da inflação atinge
diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores. Em muitos casos é necessário reduzir o padrão de qualidade de produtos e serviços a serem consumidos,
uma vez que o salário já não compra mais o que se comprava há um ano atrás.
Ainda segundo dados do Dieese, se para comprar uma cesta básica em março
de 2010 era necessário trabalhar por 99h47 por mês, um ano depois, para
comprar a mesma cesta básica é preciso trabalhar 30 minutos a mais.

Fórum traça planos
para a educação
Diretores do Sismuc participaram do seminário promovido pelo fórum
paranaense em defesa da escola pública, tendo como tema o novo plano
nacional da educação. O documento, elaborado nos dias 29 e 30 de abril,
contem 20 metas que o Brasil deverá alcançar até 2020 para melhorar e
ampliar a educação no país. De acordo com o deputado Ângelo Vanhoni, que faz
parte da comissão de educação na câmara federal, o MEC propôs realizar
audiências públicas para discutir com a sociedade. No Paraná já existe um
indicativo para o dia 6 de junho. Dentre as metas está a PEC que determina a
universalização da pré-escola e que 50% das crianças de até 3 anos devam ter
acesso à creche até 2020. A proposta defendida pelo Sismuc no fórum pede
antecipação da universalização da educação infantil para as crianças de 0 à 3
anos para 2016 e garantia que a pré-escola seja oferecida em período integral.

acesse www.sismuc.org.br
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Campanha de Lutas 2011

Intransigente, Ducci encaminha proposta
de reajuste sem acordo com sindicatos
Prefeito mantem perdas históricas nos salários dos servidores

Ducci: motivos para comemorar?

O reajuste salarial de 6,5% a todos os
servidores ativos, aposentados e pensionistas do município foi aprovado no dia 12
de abril, na câmara municipal. Os novos
valores são retroativos ao primeiro dia
deste mês de abril. A proposta encaminhada aos vereadores pelo prefeito
Luciano Ducci não contou com o aval do
Sismuc e do Sismmac. Os 6,5% garantem
apenas o 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 foi apenas a
recuperação de perdas inflacionárias, o
que já é obrigatório pela lei da data-base.
Além disso, também foi negada pela administração o pedido de 10% de aumento
real.
Vereadores da oposição
Por iniciativa da vereadora Professora Josete (PT), os vereadores da oposição
apresentaram quatro emendas ao projeto
original. Elas nem chegaram a ser votadas,
uma vez que houve preferência pelo
substitutivo. Mesmo assim, os vereadores
da oposição somaram-se às exigências
dos servidores. Uma segunda emenda dizia respeito à anistia das faltas dadas aos
servidores que participaram de greves ou
paralisações, pois as faltas acarretam em
prejuízo ao crescimento funcional.

Senta que lá vem história

Publix reafirma discurso da prefeitura
Dados devem servir para justificar corte de gastos com servidores
Diretores do Sismuc e do Sismmac participaram de
uma reunião, no último dia 27, para ouvir uma apresentação da Publix. A empresa foi contratada pela prefeitura
por R$ 840 mil para, segundo seus representantes, realizar um diagnóstico da gestão do trabalho no serviço
público municipal.
O discurso ouvido não foi diferente do que os diretores sindicais já esperavam e já vinha sendo dito pelos
representantes da prefeitura. A Publix reafirma que o
município está com as contas no limite. Com 35.047
servidores ativos, contando com os empregados de economia mista, a prefeitura estaria gastando 56,33% do
orçamento com os trabalhadores.
As informações da Publix devem ser utilizadas para
reestruturar, dentre outras coisas, a política de horas
extras. O mais provável é que, desta forma, se busque
justificar o corte da jornada extra, congelamento de salários e redução de outros direitos.

Seguindo este caminho, a empresa ainda ressalta
que a prefeitura de Curitiba seria “pioneira”, na política de
recursos humanos, e destaca o sistema de meritocracia
como um ponto positivo.
O sistema de competitividade entre os servidores é
uma das questões duramente criticada pelo Sismuc. Dentre os principais problemas desse tipo de política estaria
a falta de solidariedade e dificuldades para trabalho em
grupo. As dificuldades decorrentes disso tenderiam a aumentar doenças ocupacionais e a gerar péssimos ambientes de trabalho, com reflexos também na qualidade do
serviço prestado.
As modificações nos PCCV’s também devem levar em
consideração os dados da Publix. Sobre este assunto, a
prefeitura se comprometeu em debater os encaminhamentos com os sindicatos, antes de qualquer decisão. A
agenda para negociação dos planos deve ser divulgada em
breve pela administração.

acesse www.sismuc.org.br

Imoralidade
O mesmo projeto reajustou, também,
os salários dos agentes políticos. Ou seja,
dos próprios vereadores, do prefeito e dos
secretários municipais. A vereadora Professora Josete (PT) contesta a constitucionalidade da proposta aprovada.
O reajuste dos agentes políticos deveria ser feito em um projeto específico, de
autoria do Poder Legislativo (mais especificamente da Mesa Executiva da Câmara
Municipal), como determina a Emenda
Constitucional nº 19/1998, que alterou o
artigo 37, inciso X da Constituição Federal
de 1988, e o provimento nº 56/2005 do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Pendências
O balanço final pode ser caracterizado pela falta de diálogo da prefeitura.
Apesar das reuniões agendadas durante o
mês de março e abril, o que se pode
observar foi a ausência de negociações.
Poucas questões dos mais de 50 itens da
pauta de reivindicações geral obtiveram
algum avanço. A maior parte permanece
sem uma resposta da administração. Dentre as questões está a construção dos
novos planos de cargos, carreiras e vencimentos. Segundo os representantes da
prefeitura, qualquer debate neste sentido
dependeria de dados a serem informados
pela Publix (ver matéria abaixo).

Maio de 2011

6
Ser ou não ser?

Nomeados como polivalente trabalhador se sente depreciado
Falta de identidade e valorização profissional e aumento dos riscos estão entre principais problemas gerados desde 2004
Sem condições

Para acalmar opinião pública,
prefeito coloca guardas em risco

Servidores polivalentes mostram indignação com as condições de trabalho.

Desde que trabalhadores municipais, especificamente da secretaria do
meio ambiente e de obras, assumiram a
função polivalente ou multifuncional, instalou-se a crise de identidade e os problemas.
Quem vem sentindo isso na pele é o
servidor municipal, antes lotado como
jardineiro, eletricista, serralheiro, pintor,
pedreiro, soldador, agora acumula funções e perde a sua identidade como trabalhador.
O servidor Roberto Batista, com seus
29 anos de serviço, diz-se jardineiro, mas
exerce várias funções e está confuso,
porque até então nem sabe qual é realmente sua profissão. “Nossa bronca é
essa: o que é o polivalente”, questiona.
O servidor Belmiro Costa Barreiros
diz que na simples ação de preencher
uma ficha de avaliação de crédito numa
loja há desconfiança em relação ao termo polivalente. “Tenho vergonha de falar
que sou polivalente”, lamenta “Antes,
não tinha vergonha de mostrar o contracheque de jardineiro”.
O sistema adotado pela prefeitura
que delega outras tarefas, promovendo o
rodízio de funções; prática usual na iniciativa privada, não favoreceu o servidor.
Para Wilson Alves da Rosa, 29 anos de
profissão, as mudanças e a descaracterização de sua profissão foi negativa.
No decorrer do tempo só houve perdas,
principalmente no que diz respeito à evolução de cargo e promoções.
A troca na denominação de função
começou com o termo ‘artífices’, depois
modificado para “auxiliar do departamento de recursos renováveis” e agora o tal de

Recentemente a prefeitura de
Curitiba divulgou que mais 23 escolas
municipais passariam a contar com guardas municipais fixos para garantir a segurança de alunos e profissionais durante o horário das aulas. A medida seria
uma resposta ao episódio ocorrido em
uma escola do Rio de Janeiro, onde um
sociopata atirou em vários estudantes.
O secretários de defesa social Nazir
Chain teria declarado que “depois da
tragédia ocorrida na escola do Rio de
Janeiro, a comunidade ficou apreensiva. Mesmo não havendo risco iminente
comprovado, estamos tomando esta
atitude em respeito à determinação do
prefeito Luciano Ducci de priorizar a segurança e bem estar das famílias
curitibanas”.
A forma como este trabalho está
sendo desenvolvido, no entanto, é o que
vem preocupando guardas municipais e
diretores do Sismuc. O remanejamento
de guardas para as escolas não está
sendo acompanhada de estrutura adequada para a realização do serviço de
segurança. Sem armas e trabalhando
sozinho nestes locais, muitos deles julgam estar mais suscetíveis a riscos.
O guarda João de Oliveira Junior,
que atua na Escola Municipal Dona Lulu,
no Sítio Cercado, defende que os guardas deveriam ter armas veladas para
poderem realizar a abordagem e, ao

polivalente (lei 11.000/04). “Hoje tem
que fazer tudo. Eles querem que você seja
tudo”, reclama Rosa.
Reivindicações
Segundo o diretor do Sismuc Natel
Cardoso Dos Santos, o termo só veio para
desvalorizar o servidor. “Desvalorizou,
porque quando você perde sua profissão.
Estão tirando sua identidade”, avalia. “Hoje
não tem valorização e sim competição
entre profissionais da mesma função,
onde um é valorizado e outro não”.
Uma das propostas em debate é
considerar e manter o polivalente, mas desde que a profissão (jardineiro, pintor, pedreiro, entre outras) anteceda o termo como
especificação.
Ponto pertinente que está na pauta de
reivindicações é o aumento do piso de vencimentos para os profissionais. A ideia é
promover o reajuste conforme a complexidade do trabalho exercido.
Natel também
alerta para as condiçõesdetrabalho,prinLuta por valorização
cipalmente no que
diz respeito ao local
para refeições – hoje
os polivalentes preEm reunião do coletivo os fiscais de todos os
cisam improvisar um
setores (meio ambiente, abastecimento e urbanislocal para almoçar.
mo) aprovaram a continuação do boicote aos planUma pauta de
tões. Eles também aprovaram uma movimentação
negociação já está
para o dia 13, quando está marcada a negociação
preparada para ser
da pauta específica da categoria. A concentração
apresentada. A data
ocorre às 13h30, em frente a secretaria de adminisprevista para ir à
tração. Logo após, às 19 horas, será realizada
mesa é discutir com
assembleia para análise da negociação e aprovaa administração é
ção de encaminhamentos.
dia primeiro de juUma comissão de representantes que particinho.

mesmo tempo, evitar constranger a
comunidade escolar. Além disso, ele
também explica porque entende ser
necessária a atuação em dupla: “Em
dupla um dá cobertura para o outro, a
abordagem é mais segura. Qualquer
policial de outra corporação trabalha
em dupla”, diz ele.
O que chama a atenção é o
contracenso entre o que ocorreu no Rio
e a situação dos guardas em Curitiba.
Para o guarda Oswaldo Garcia Junior,
“se houvesse uma situação aqui como
a que ocorreu no Rio o guarda não teria
o que fazer e provavelmente seria o
primeiro a ser alvejado. Proteger como?”,
pergunta ele.
Lembrando
Os trabalhos em dupla e a cessão
de armas para os guardas de Curitiba
havia sido prometido pela prefeitura em
junho de 2010, logo após o morte do
guarda Joel Franklin. Naquele momento, a secretaria de defesa social havia se
comprometido em realizar reuniões por
núcleos para averiguar e definir novos
encaminhamentos. Quase um ano se
passou, mas o problema ainda persiste.
Parte do problema poderia ser resolvido
rapidamente. 500 armas doadas pela
polícia federal, em 2007, continuam
sem chegar às mãos dos guardas municipais. Entraves burocráticos estariam
entre as principais dificuldades.

Fiscais mantém boicote aos plantões apesar das ameaças

acesse www.sismuc.org.br

pará das negociações foi aprovada também. Pelo
urbanismo foram eleitos Elenilton Santos Pereira,
José Ricardo Domakowski e Jeferson Coradine.
Pelo abastecimento irá Vicente Pereira de Freitas.
Os fiscais do meio ambiente serão representados
por Clovis Ribeiro, Odilon Adriano Oliveira e Mario
Jorge Mayer. A comissão conta ainda com diretores
do Sismuc.
As consequências do boicote já podem ser sentidas nas ruas. Acúmulo de lixo, poluição sonora a atmosférica e comércio irregular estão mais recorrentes.
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Direito prejudicado

Auxílio alimentação da
prefeitura vira “vale-coxinha”
Valores pagos aos servidores estão bem abaixo do cobrado para refeições nos restaurantes.
A reclamação é geral. O direito básico à alimentação de qualidade é uma das
necessidades básicas que vem sendo
negadas aos servidores municipais. Os
valores, abaixo do que se cobra na maior
parte dos restaurantes, tem obrigado
muitos a almoçar em condições precárias. O auxílio alimentação pago pela prefeitura já ganhou até um apelido nos locais de trabalho: “vale-coxinha”. Além disso, uma boa parcela de trabalhadores
não está recebendo o benefício ou deixou
de receber, ao ultrapassar o teto de R$
1.341,90.
Uma
pesquisa
publicada pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador
(Assert), divulgada recentemente, deixa clara a discrepância. Para uma refeição em um restaurante que inclua algo em torno de 500g, uma lata de
refrigerante e uma sobremesa de 200g, gasta-se
em torno de R$ 17,23 em
média, na capital paranaense. Ou seja,
quase um terço a mais do que é pago pela
prefeitura aos servidores (R$ 7,61).
A educadora Maria de Fátima Fabrício mora em Campo Largo e traz, todos os
dias, uma marmita de casa, porque o
auxílio não cobre o que é cobrado nos
restaurantes. “Tenho que levantar 5h30,
preparar a marmita e pegar o ônibus para
chegar até o Cmei (Lala Schneider, no
Sítio Cercado)”. Quando chega a hora do
almoço, ela ainda enfrenta a fila no refei-

tório para esquentar a comida no forno de
microondas, disputado pelos demais colegas.
No restaurante mais próximo do
Cmei, onde é servido um Buffet, o almoço
custa R$ 9,00 e a marmita R$ 7,50 (ver
imagem). Isto sem contar a bebida e uma
sobremesa. A conta da prefeitura também parece não considerar a possibilidade do servidor realizar um lanche no meio
dos turnos.
A auxiliar de enfermagem Leoni Batista, uma das que não recebe o auxílio,
calcula um gasto diário
de 1h30 a 2 horas para
preparar a marmita que
traz de casa. Além do preparo da comida, ela cita a
limpeza da cozinha. Com
uma geladeira lotada de
marmitas, na unidade de
saúde barigui, ela se vê
obrigada a guardar parte
da comida no armário, o
que aumenta as chances
de uma intoxicação.
Problemas de saúde decorrentes dos maus
hábitos alimentares são constantes entre
os servidores. A educadora Rosângela de
Aguiar, reclama de dores de estômago
causadas pela rotina. Assim que entra em
seu horário de almoço, ela corre para
casa, há poucas quadras do Cmei onde
trabalha, para preparar seu alimento. “O
tempo para comer acaba ficando apertado e já tenho que voltar correndo para o
trabalho, sem dar tempo de fazer a digestão”, diz.
Já a educadora Rosane Aparecida de
Oliveira conta que recebeu o
auxílio até setembro de 2010.
Com as gratificações por tempo
de serviço e o difícil provimento,
o seu salário ultrapassou o teto
imposto pela prefeitura para ter
o direito. Resultado: “Isto tira o
estímulo de qualquer um para
crescer na carreira, pois eles retiram um direito de quem deveria ser valorizado”, diz.
Reivindicação negada

Durante a campanha de
lutas deste ano, o Sismuc cobrou da prefeitura um reajuste nos valores do auxílio para
R$ 10,00 e a extinção do
teto para que todos tenham
direito à conquista. A questão foi negada pela administração nas mesas de negociação. Esta questão já havia
sido apresentada quando a
prefeitura aprovou a medida
que acabava com as marmitas e instituía o auxílio, em
março de 2009. Na época o
sindicato denunciou a economia que estava sendo realizada pela prefeitura. Dos R$
7,6 milhões previstos de gastos com a alimentação dos
servidores em 2009, gastouse apenas R$ 2,6 milhões,
ou seja, uma economia de
R$ 5 milhões.

Atrás de outras prefeituras
Na comparação com outras cidades da região metropolitana de Curitiba, a
prefeitura da capital está bem atrás dos valores pegos em Araucária e São José dos
Pinhais. Os R$ 11,50 e R$ 13,50 pagos, respectivamente, equivalem a 151% a
mais do que recebem os servidores de Curitiba.

Dados do Dieese, referente a 2011. Elaboração: Sismuc
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Direito de greve

Prestação de contas

Justiça proíbe sanções a educadores
que participaram da greve de 2007

Demonstrativo de Receitas e Despesas de
Janeiro a Fevereiro de 2011

Quatro anos após a greve dos educadores, realizada entre 12 e 15 de
fevereiro, foi publicada no último dia 26
a sentença judicial que proíbe a prefeitura de Curitiba de punir os grevistas. A
decisão do juiz Douglas Marcel Peres,
da 3ª Vara da Fazenda, determina que
não pode haver “qualquer tipo de sanção disciplinar ou funcional em decorrência da participação no movimento
grevista”. Significa que não pode haver
incidência de descontos nos crescimentos vertical e horizontal, perda de licença-prêmio, prejuízos na avaliação de
Educadores em greve conquistam 30% de aumento.
desempenho e no estágio probatório.
Outra questão a ser ressaltada é o reconheci- uma vez para a prefeitura que a negociação é o
mento do direito de greve dos servidores. “Assim caminho. Agora eles vão ter que reverter as punicomo o direito fundamental ao trabalho, insere-se ções. Greve é uma arma legítima e esta decisão abre
em igual patamar constitucional o direito de greve, um precedente importante para acabar com outras
fruto de verdadeira conquista histórica dos traba- punições, como as da greve de 2009”, ressalta o
lhadores, na busca da necessária movimentação e diretor do Sismuc Patrick Baptista.
articulação do trabalhador, em busca de melhores Lembrando
e dignas condições de trabalho”, cita o documento
A greve dos educadores foi um verdadeiro
jurídico. A decisão contraria o pedido inicial da marco na história de luta dos servidores municipais
prefeitura em colocar a greve na ilegalidade.
de Curitiba. O resultado daquela greve garantiu uma
A conquista só não foi completa porque a série de conquistas importantes para os trabalhadecisão mantém o desconto nos vencimentos dos dores. Entre elas o reajuste de 30% para todos os
dias parados dos servidores que realizaram a greve. educadores, o aumento do piso salarial e a implan“É uma grande conquista porque prova mais tação da hora-permanência para a categoria.

Risco de vida

Sismuc protocola mandado pela
aposentadoria especial dos guardas
O Sismuc deu entrada no dia 13 de abril no
mandado de injunção pela direito à aposentadoria
especial dos guardas municipais de Curitiba. A ação
3.832 foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, via internet, juntamente com os documentos
que provam que a profissão se encaixa nas atividades de risco. Dentre as principais questões que
justificam o direito está o fato dos guardas atuarem
com arma de fogo.
Dois projetos de lei (554 e 555) que regulamentam a concessão da aposentadoria especial
também estão tramitando no congresso nacional.

O primeiro, inclusive, descreve as atividades policiais como de risco. A questão está em provar que os
guardas se encaixam nestes critérios.
O direito à aposentadoria especial para servidores municipais de Curitiba foi conquistado em
2009, com o reconhecimento do STF. Estão inclusos naquele mandado os servidores da saúde e os
que atuam em locais insalubres. Conforme decisão
da justiça, este direito, no entanto, é assegurado
apenas aos servidores sindicalizados, o que deve se
repetir para o mandado dos guardas, no caso de
uma possível vitória.

Utilidade pública

Contribuição previdenciária durante licença é opcional
A diretoria do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Curitiba (IPMC) está encaminhando correspondência aos servidores que
tiraram licença sem vencimentos. Trata-se da “licença para tratar de interesses particulares”, prevista no artigo 187 do estatuto do servidor. A carta
traria a obrigatoriedade de se fazer o pagamento da
contribuição previdenciária durante este período.

O jurídico do Sismuc esclarece que o servidor
não é obrigado a contribuir no período de licença sem
vencimentos. No entanto, uma vez não contribuído,
este tempo não contará para aposentadoria. “O pagamento é uma opção fornecida ao servidor que
estiver em gozo da licença sem vencimentos, se esse
quiser contar o tempo de afastamento na aposentadoria”, diz a advogada do sindicato Raquel Magrin.
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Conjuntura internacional

O Jornal do Sismuc publica, nesta edição, uma entrevista que
trata de um tema internacional bastante atual. O jornalista e economista brasileiro, neto de libaneses, Omar Nasser Filho, fala da
forma como a imprensa trata o islamismo, sobre o levante popular nos países árabes e sobre a morte de Osama Bin Laden.
Nasser Filho também é membro do Instituto Brasileiro de Estudos
Islâmicos (IBEI) e mestre em histórica, tendo escrito a dissertação “A imigração árabe-muçulmana em Curitiba”:
Jornal do Sismuc: Você tem um
posicionamento bastante crítico em
relação à forma como a imprensa
trata os povos árabes e a religião
islâmica. Você acha que isso tem
mudado?
Omar Nasser: Os meios de comunicação
estão nas mãos de pequenos grupos econômicos. São dinastias familiares que
comandam a comunicação no Brasil. Isso
tudo tem um propósito, a luta de classes
está claramente caracterizada. E uma das
bandeiras que esses meios de comunicação levantam é da islamofobia. O
islamismo é retratado nos grandes meios
de comunicação de maneira violenta. Lógico que os muçulmanos tem os seus
problemas, cometem as suas falhas, porque são seres humanos e a perfeição é
uma atribuição divina. Agora, quando o
muçulmano se coloca numa posição de
defesa da sua pátria ele é taxado como
terrorista.
JS: O cidadão comum vê o muçulmano ou o árabe associando à imagem
de terrorista. Qual a responsabilidade da mídia nisso?
ON: O islamismo, quando surgiu em 1.400,
na península arábica, libertou a mulher do
machismo que existia. Ainda hoje, em
algumas sociedades isso existe, mas não
é por culpa do islã. O islamismo, de maneira nenhuma, defende a submissão da
mulher, pelo contrário. E isso a mídia não
fala. Agora, no dia em que um maluco lá
resolve se explodir no meio de um mercado em Bagdá, pronto: manchete em todos
os jornais. Veja essa sequência de matérias mentirosas, rasteiras, parciais, esse
exemplo de mau jornalismo que a revista
Veja deu recentemente. Duas “reportagens” com documentos que não se sabe

de onde veio, provavelmente da CIA, di- dos, tentando desalojar árabes da região
zendo que existem células terroristas no para abrir espaço para os imigrantes juBrasil, que estão indo para o Irã aprender deus que vinham da Europa. Israel é um
táticas terroristas, que tem uma ligação Estado terrorista que se utiliza do terrocom um suposto terrorista na Argentina. rismo como política de segurança. Isso
A imprensa brasileira tentou vincular a não se fala.
imagem daquele maluco do Rio de Janeiro, que matou 12 crianças, ao islamismo, JS: Como você enxerga grupos chaquando não tem absolutamente relação mados extremistas como a Jihad
nenhuma. Ele era evangélico que fre- Islâmica Palestina, como a Alqaeda
quentava a Testemunha de Geová, faz e líderes como Bin Laden?
referências cristãs naON: São organizações
quela carta. Em neque partem de uma
nhum momento ele
percepção errada a
Os árabes se
fala em alcorão ou prorespeito de uma menlevantam hoje não
feta Mohamed. Pelo
sagem religiosa, que
apenas contra
contrário. Um dos seus
tem sua agenda polítiseus ditadores,
perfis no Orkut trazia
ca e econômica, mas
mas também
trechos da bíblia, do
que de maneira nenhucontra essa
velho testamento.
ma tem o direito de faingerência
lar pelos muçulmanos.
indevida dos
JS: Que tipo de inteNós aqui do IBEI publiEstados Unidos e
resses estariam por
camos uma nota dizenda Europa.
trás disso? Eu não
do exatamente isso.
imagino que a quesQue uma pessoa que
tão seja só religiosa.
vai aos meios de comunicação dizer que
ON: O império só sobrevive com seu pro- o islamismo defende os atos de terrorisjeto de dominação se ele mantém uma mo, que isso é feito em nome de uma
grande parte da população mundial so- pretensa Jihad, não tem o abono do Islã,
bre constante medo. É a velha tática do nem das grandes lideranças religiosas,
inimigo no espelho. Tirou-se a União Sovi- tanto da escola sunita como da xiita, e
ética do retrovisor, colocou-se o Islã. Nós, precisam ser execradas.
mulçumanos, brasileiros somos contrários a qualquer ato de violência. O islamismo JS: E o levante de povos da África
não precisa disso e se tornou a maior Setentrional e dos povos do Orienreligião do mundo devido sua mensa- te Médio. Como você vê isso?
gem. Não se fala, por exemplo, do terro- ON: Os árabes, que vêm a décadas sendo
rismo judaico. O Estado de Israel é um oprimidos por regimes ditatoriais, estão
Estado criado com base no terrorismo. realmente manifestando agora esse deOrganizações terroristas que agiam na sejo de poder escolher seu governante,
região da palestina na década de 20, de criticar seu governante. Agora, quem são
30, invadiam aldeias palestinas, mata- esses governantes, contra quem os povam os palestinos, realizavam atenta- vos árabes estão se levantando? São
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Desafiando o preconceito
sobre árabes e islâmicos

representantes aliados às grandes elites,
aliados aos interesses corporativos econômicos do império que foram mantidos no
poder durante todo esse tempo, exatamente por esses interesses. Só agora os EUA
viram que o Mubarak é um ditador? Ele está
há 30 anos no poder. Porque não derrubaram antes, então, já que os EUA são os
grandes defensores da democracia? Só que
enquanto Mubarak servia aos interesses
norte-americanos, aos interesses de Israel,
ninguém falava, ninguém mexia no governo. Quer dizer: o povo egípcio teve que se
levantar. Pegue os regimes da península
arábica. Quem é a dinastia Saud (Arábia
Saudita), senão o grande aliado dos Estados Unidos. Os árabes se levantam hoje não
apenas contra seus ditadores, mas também contra essa ingerência indevida dos
Estados Unidos e da Europa.
JS: No filme do Mike Moore
“Farenheit 09/11” há imagens de
documentos que foram assinados
entre a família Bush e a família
Laden, nos anos 1970.
ON: Não só o Osama, Alqaeda e o Talibã
foram fortalecidos por essas parceiras, mas
também o próprio Sadan Hussein, que oprimiu e massacrou a população. Enquanto
serviu aos interesses norte-americanos ficou no poder, no momento em que ele
começou a expandir seus interesses
geopolíticos na região e a invadir países e
adotar uma postura mais proativa, daí “ficou” perigoso. Daí os americanos fizeram
as guerras do Golfo. Então, os norte-americanos são assim. Eles apóiam a ditadura
enquanto eles servem aos seus interesses
e tem o poder de inverter a verdade sobre
os fatos utilizando-se dos meios de comunicação.
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Coletivo educação

Coletivo FAS

Pauta é negada na maior
parte pela prefeitura

Gratificação de 30% é debatida

Na última reunião de negociação da pauta específica realizada dia 15 de
abril, na sede da Smad, foi a vez de debater as reivindicações dos profissionais da
educação. Ao todo 22 pontos aprovados em assembleia pelos trabalhadores
foram tratados. A maior parte não contou com a aprovação da prefeitura, mas
algumas questões avançaram, ainda que apenas no plano das promessas.
Dentre elas a aplicação da lei da hora permanência. Os representantes da
administração, inclusive, reconhecem que existem problemas e que em alguns
locais esse direito não vem sendo respeitado. A chamada de novos concursados
deve ser uma das ações para garantir mais profissionais nos locais de trabalho e
tempo efetivo para a execução da hora atividade. A extensão do direito aos
demais profissionais, como inspetores, não foi aceito. O argumento da prefeitura é
de que estes trabalhadores não participam do processo educacional.
Outro item importante, assumido como compromisso pela administração, é a
adesão ao Profuncionário. A implantação do programa do governo federal em
Curitiba dependeria, agora, do governo estadual, mas os representantes da
prefeitura afirmaram que há interesse em ingressar.
Foram negadas pela prefeitura questões como a redução da jornada sem
redução dos vencimentos, a democratização da gestão dos locais de trabalho por
eleição de diretores, PPQ mensal e o auxílio alimentação para todos os profissionais da educação. As correções das distorções ocorridas com a provação da lei
12.350/07, reivindicada nas outras pautas específicas, também se manteve sem
acordo.
Durante a reunião, uma das questões que chamou a atenção foi a preocupação da prefeitura em manter em sigilo dados sobre a saúde dos trabalhadores da
educação. Diretores do Sismuc solicitaram informações sobre quantidade de
afastamentos e de trabalhadores adoecidos, para identificar as necessidades de
pessoal na educação municipal. Mas o pedido foi negado. “A prefeitura tem uma
preocupação enorme de que os trabalhadores saibam qual é a real situação
destes profissionais nos locais de trabalho. Se estão escondendo algo, é porque
provavelmente os problemas são muitos”, questiona a diretora do sindicato Ana
Paula Cozzolino.
Permanecem em suspenso alguns outros itens da pauta, que devem ser
retomados em breve. É o caso da adequação do plano de cargos, conforme o que
vigora para o magistério, o destacamento de guardas para as escolas e cmei’s,
afim de aumentar a segurança, e melhorias na estrutura dos locais de trabalho.

A reunião de negociação dos servidores da FAS, pela pauta
específica, realizada na sede Campo Comprido, no dia 8 de
abril, abordou temas importantes. O sindicato debateu com a
prefeitura o retorno da gratificação, a falta de pessoal e o
aumento no número de servidores para um atendimento com
qualidade.
O primeiro item abordado foi a reivindicação da gratificação de
30%. A superintendente da FAS, Ivana Maria Saes Busato,
propôs instituir, a partir de primeiro de junho, a retomada da
gratificação, que vai ser aplicada em forma de lei. No entanto,
a administração prevê atender apenas servidores lotados no
Resgate Social, nos abrigos e casas de passagem. Sobre a
gratificação, considera-se a complexidade da atividade do
servidor. Por isso, o Sismuc entende ser preciso garantir o
direito a todos.
Para a presidente do sindicato, Marcela Bomfim, funcionários
lotados em CRAS e CREAS também trabalham em situação de
risco, seja no atendimento direto na periferia ou em casas
onde a visita ocorre pela primeira vez. “A retomada dos 30% é
um grande avanço, pois desde 2006 o servidor não contava
com a gratificação. Porém, ainda é necessário lutar pela
ampliação do benefício a todos os servidores”, disse.
O item 9 da pauta específica compreende estudar e aplicar
em conjunto com o sindicato redimensionamento conforme
NOB-RH/SUAS estudo do número de servidores necessário
para o atendimento de qualidade à população. A administração informou que os locais serão reestruturados conforme
censo.
Mesa permanente
Em reunião realizada no último dia 29, aprovou-se a constituição de mesa permanente de negociação. Os encontros serão
realizados na última sexta-feira de cada mês, a partir das 8
horas. O descritivo de função dos educadores será o primeiro
tema a ser tratado, em reunião que ocorre dia 27 de maio.
Coletivo realizado no mesmo dia, à noite, elegeu os representantes que irão participar da negociação.

Coletivo polivalentes

Dado primeiro passo para acabar com multifuncionalidade
No dia 13 de abril foi a vez dos polivalentes irem à mesa de negociações para debater a pauta específica da categoria. Em reunião realizada na sede da secretaria de administração, representantes da prefeitura ouviram as principais reivindicações dos trabalhadores. No centro o
problema criado com a mudança na atividade dos profissionais que
extinguiu as especialidades e igualou a todos na multifuncionalidade.
O servidor Valdecir Rodrigues de Jesus fez um relato que resumiu em
boa parte o sentimento atual destes trabalhadores. “Estamos em risco
constante, porque o polivalente não tem preparo para assumir determinadas funções. Precisamos ser vistos com outros olhos. Não estamos
sendo respeitados pela administração hoje”, disse ele.
A administração deixou claro que reconhece os problemas causados
desde 2004, quando foram extintas as 18 funções que existiam. Após
cobrança, ficou definido, então, que uma comissão composta por
servidores e representantes da prefeitura debaterá soluções para o
problema. As reuniões devem começar em 1º de julho, com encontros

quinzenais. O histórico profissional destes trabalhadores e as formações
devem ser levados em consideração para se pensar a reestruturação
das profissões.
Negativas
Outras questões da pauta como aumento do piso salarial e inclusão da
parte especial no processo de crescimento vertical, ficaram em
suspenso. Segundo os representantes da prefeitura, estas questões
dependem de um diagnóstico que vem sendo realizado por uma empresa de consultoria, pois causam impacto financeiro.
A correção das distorções causadas pela lei 12.350/07, ao que tudo
indica, permanecerão, se depender da prefeitura. Diretores do Sismuc
reafirmaram que uma ação judicial está sendo organizada, com grande
possibilidade de ganhos e que isto pode ser evitado caso haja boa
vontade da administração. No entanto, não houve sinalização neste
sentido. O único compromisso assumido pela prefeitura, neste quesito, é
de que uma consulta será realizada junto à procuradoria.

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo fiscais

Aberto canal
de negociação
O Sismuc, representando os fiscais, esteve
reunido com representantes da prefeitura na tarde
do dia 12 de abril para reivindicar os itens da
pauta específica. A reunião foi decisiva e garantiu a
definição de uma data para continuar a luta pelos
direitos, principalmente o aumento do piso salarial
e um plano de carreira.
Em relação à reivindicação do piso salarial de
R$ 1,7 mil e ao plano de cargos, carreiras e
vencimentos, a resposta foi negativa. Segundo a
diretora da secretaria de RH, Suzana Valente, a
reivindicação depende do resultado do estudo a
ser encaminhado pela consultoria Publix. O argumento é que o item é uma pauta de recursos
humanos e necessita-se do resultado do tal estudo
para verificar o impacto que vai gerar no orçamento municipal.
O quinto item (reorganização da tabela de
vencimentos dos profissionais de nível médio e
básico de forma a restabelecer diferenças) rece-

Coletivo abastecimento

Condições de trabalho é debatida em negociação
A reunião de negociação da pauta específica do abastecimento, realizada no dia 11
de abril, na sede da Smad, foi marcada pela apresentação das reivindicações da categoria. A comissão de representantes dos servidores, composta por diretores do Sismuc e
servidores do abastecimento, discutiu questões referentes à dez reivindicações.
Dentre as principais questões está a necessidade de aumentar o quadro de servidores, a partir da abertura de concurso público, incluindo a garantia de um servidor volante
para substituição dos casos de licença. A reivindicação relaciona-se com as doenças de
trabalho e precárias condições de trabalho, que são, hoje, os principais problemas deste
segmento da categoria. Durante a reunião foi relatado que em alguns Armazéns da
Família tem ocorrido desmaios de servidores, devido à falta de ventilação adequada.
O superintendente da secretaria de abastecimento Edson Rivelino Pereira, disse que
a quantidade de trabalhadores atualmente já atende o que é necessário para garantir o
atendimento à população. Sem possibilidade de avanços nesta questão, não houve
acordo.
Sobre as pausas de cinco minutos a cada hora, também não houve acordo. A
prefeitura se apega ao programa “Pausa pela qualidade”, o que, segundo os servidores,
não vem sendo cumprido nos locais de trabalho, devido ao intenso ritmo de trabalho.
No que avançou
Algumas questões a prefeitura reconhece que existem problemas e se comprometeu
a tentar resolver. Dentre elas, a instalação de monitores em frente os caixas dos armazéns, para que os servidores não precisem fazer movimentos repetidos com o pescoço, o
que evita doenças por movimento repetitivo. Também serão realizadas adequações no
mobiliário para reduzir a carga de esforço na passagem das compras.

beu um sonoro não da administração e a reivindicação foi taxada como “não acordada”.
Diante das evasivas, a secretária de assuntos
jurídicos do Sismuc, Irene Rodrigues, pediu transparência e respeitabilidade. E de forma direta
pediu para instituir um calendário real de negociação, que a partir do estudo, sindicato, administração e servidores possam discutir juntos para a
valorização do servidor.
Pausa
A administração se comprometeu, assim que
sair o esboço, sentar e dialogar com fiscais e
sindicato.
O diretor do Sismuc Eduardo Neto reforçou a
ideia de apresentar uma data específica e um
posicionamento mais consistente. Pois, até então,
havia indicativo do estudo ser apresentado apenas
no final de maio.
Por meio da negociação, representantes do
Sismuc trouxeram a data para o dia 13 de maio,
onde ficou acordado o início da discussão de piso
salarial, conforme os estudos da Publix ou terá
andamento a negociação sobre as condições de
trabalho.
Assembleia
A organização e a mobilização dos trabalhadores da fiscalização foram fundamentais para a
abertura do canal de negociação. Além da negociação no dia 13, à noite ocorre uma assembleia da
categoria para avaliar as propostas encaminhadas.

Coletivo saúde

Pontos centrais ainda sem avanço
O Sismuc, na condição de representante dos servidores públicos municipais da saúde,
reivindicou mais uma vez os direitos da categoria. Mas, a reunião da pauta específica da
saúde foi de poucos avanços reais. Na tarde do dia 14 de abril, na sede da Smad, 17 itens
foram tratados nesta pauta, sendo que alguns já foram discutidos na pauta geral. No
resumo, oito itens foram atendidos e oito receberam “não acordado” da prefeitura. Um
item ficou como “parcialmente acordado”.
Sobre as reivindicações importantes, como a redução da carga horária, a superintendente Lia Nara Paludo, disse estar seguindo a orientação da lei federal, que enquadra a
redução para assistentes sociais e fisioterapeutas.
Na questão do PSF, para os representantes da prefeitura, a justificativa de gratificar
somente os médicos é a “lei da oferta e procura”. O Sismuc lembrou que os médicos
recebem remuneração diferenciada e essa gratificação precisa ser estendida aos profissionais que fazem todo o sistema funcionar. “No entendimento do sindicato, esse item
precisa ser debatido numa forma mais ampla sem desmerecer os direitos dos médicos,
mas a política poderia ser melhorada”, destacou a dirigente do Sismuc Irene Rodrigues.
O quinto ponto da pauta (renovação e aprimoramento dos equipamentos de
informática) ficou como “item parcialmente acordado”. Segundo os representantes da
administração, os computadores e sistema foram atualizados. Parcialmente acordado
porque a administração ficou de trocar o parque de impressoras num prazo de 60 dias.
Retrocesso
Sobre a rediscussão do processo de remanejamento com participação dos servidores
(item 14), foi classificado como não acordado. Irene lembrou que no ano passado, o item
foi dado como acordado e taxou de retrocesso. O acordo consta em ata, de 16 de março de
2010, com assinatura do representante da administração Ronald Gielon.
Mesa permanente
Irene, que também é secretária de saúde na Confederação dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal (Confetam), cobrou colocar em prática uma mesa permanente de
negociação do SUS. Representantes da administração se comprometeram a consultar a
secretária Eliane Chomatas e dar uma resposta ao sindicato.

acesse www.sismuc.org.br
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Sinopse: O Rio
animado

09/05 – Coletivo saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

O desenho animado “Rio”, sucesso de bilheterias no Brasil e no exterior, é
o novo cartão-postal do país ao divulgar as belezas tupiniquins. A trama inicial
começa com um ornitólogo que pretende salvar a última ariranha-azul macho
(Blu), que depois de ser contrabandiada, vira um animal de estimação. A
alternativa é uma fêmea que está no Rio de Janeiro. No desenrolar, o filme vira
história de uma arara em busca de aventura pelo Brasil. Dirigido pelo brasileiro
Carlos Saldanha, o filme foi totalmente produzido nos Estados Unidos e
recebeu críticas bem positivas.
O longa, apesar de ser opção para fugir da realidade, serve também para
reflexão. Lançado nas vésperas de duas competições internacionais (Copa e
Jogos Olímpicos), o desenho serve para promoção do país. A ideia é vender a
imagem de um país belo, sem problemas para atrair o turismo mundial e
tentar fugir dos estereótipos. São contextos que precisam ser pensados e
abordados. O país e, respectivamente o Rio, apresentado no filme,
corresponde à realidade ou é só um uma maneira de vender uma imagem?
Vale pensar sobre isso.
Ficha técnica
Título: Rio
Lançamento: 2011 (EUA)
Direção: Carlos Saldanha
Atores: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway,
Rodrigo Santoro, Jamie Foxx.
Duração: 96 min
Gênero: Animação

11 a 13/05 – Plenária
Confetam
Local: Brasília
12/05 – Coletivo guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
13/05 – Negociação fiscais
Horário: a ver
Local: Sismuc
13/05 – Assembleia fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
18/05 – Debate sobre o
exercício legal da enfermagem
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
18/05 – Assembleia
enfermagem
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

26/05 – Coletivo
guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
26/05 – Curso ORSB
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
27/05 – Curso ORSB
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
27/05 – Coletivo educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
27/05 – Debate sobre a
Comuna de Paris
Horário: das 14 horas às 19h30
Local: Espaço dos Bancários
28/05 – Curso ORSB
Horário: a partir das 8h30
Local: Sismuc

Formação

Resenha:
Um Brasil militante
“Uma visão popular do Brasil e do mundo”. Com esse mote, através de
versão impressa e online, o jornal Brasil de Fato é uma alternativa de leitura
para quem quer fugir do mastigado e, às vezes, vendido mercado editorial.
Lançado em 2003, no Fórum Social Mundial, o veículo estimula as
informações relacionadas à política de esquerda e dos movimentos sociais. A
cobertura jornalística abrange questões relacionadas ao contexto político, econômico nacional
e internacional. Além de textos dos colunistas,
editoria cultural, artigos de opinião e vídeos
(site).
Na edição deste mês, destaque para a
reportagem “A direção do socialismo cubano”,
de Eduardo Sales, sobre o 6º Congresso do PCC
e para “Mirando no alvo correto?”, de Leandro
Uchoas, sobre violência urbana.
O Brasil de Fato pode ser encontrado em
algumas bancas em Curitiba ou ser adquirido
através de assinatura. Exemplares também
estão disponíveis no Sismuc.
Site: www.brasildefato.com.br

Seminário debate os 140
anos da Comuna de Paris
Este ano comemora-se os 140
anos da Comuna de Paris, o primeiro
governo operário da história, resultado
da insurreição popular de 18 de março
de 1871 por ocasião da resistência
popular na França ante a invasão alemã. A Comuna adotou uma política de
caráter socialista baseada nos princípios da Primeira Internacional - organização que procurou unir vários grupos
políticos de esquerda e sindicatos baseados na classe operária.
A CUT Paraná, em parceria com a
APP e o Sindicato dos Bancários de
Curitiba, promove o seminário
“Comuna de Paris – 140 Anos”. A atividade visa proporcionar o debate sobre o
significado da Comuna na expectativa de
organização de uma sociedade sem divisão de classes sociais. Também tem o
objetivo de aprofundar o debate sobre a
atualidade do programa da Comuna, bem
como dos trabalhadores como protagonistas de sua própria história.

acesse www.sismuc.org.br

A atividade acontece no dia 27 de
maio, das 14 às 19h30, no auditório do
Espaço Cultural e Esportivo dos Bancários
de Curitiba (R. Piquiri, 380, Rebouças). As
inscrições são gratuitas e devem ser feitas
junto à Secretaria de Formação da CUT-PR
(41-3232.4649 / formação@cutpr.org.br).
Fonte: Imprensa CUT-PR

