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Eles querem
que você
fique quieto
Grupo do prefeito Ducci assume
posição intransigente contra
sindicato dos servidores e
ameaça com punições
e chantagens
a fiscais.

Foto: André Rodrigues
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Editorial

Campanha na imprensa aponta
desvalorização de fiscais

Será que estamos
falando a mesma língua?
As necessidades para um bom andamento dos trabalhos dos servidores
municipais de Curitiba até agora não foram levadas em consideração. O prefeito
Luciano Ducci demonstra com seus atos e seu discurso, no mínimo equivocado,
desconhecer os problemas dos locais de trabalho e as dificuldades enfrentadas no
dia a dia dos servidores.
Recentemente saímos de um processo de negociação das pautas de reivindicações com a prefeitura, onde as respostas dadas às demandas dos servidores foi
aquela muito conhecida por nós: “estamos estudando" ou, em sua maioria, foi um
sonoro "não".

O Sismuc realizou uma campanha publicitária no mês de maio expondo à população a situação complicada
que vivem os fiscais da prefeitura de
Curitiba. A ausência de negociações
motivou a categoria a realizar boicotes
aos plantões dos fim de semana, causando alguns transtornos. Para esclarecer isto à população, os fiscais distribuíram panfletos e foi publicado em

jornais impressos de grande circulação
um informe publicitário. Outras quatro
rádios de Curitiba também divulgaram
um informe e uma propaganda do Sismuc
tratando do mesmo tema. “Não faça
como o prefeito Luciano Ducci. Valorize o
fiscal da prefeitura. Sem fiscal a cidade
vida um caos”, diz o anúncio. O conteúdo
pode ser conferido na página do Sismuc,
no link “Áudios”, em “Multimídia”.

Basta pararmos e percebermos a intenção desta administração, que mais uma

Jornal conjunto

vez demonstra a ineficiência na gestão da cidade de Curitiba. Fato é o seu serviço
público estar em colapso e as consequências disto refletem na indignação ainda
maior dos servidores com os baixos salários, efetivo mínimo nos locais de trabalho
e perversidades ainda maiores praticadas pelo sistema de metas a serem cumpridas.
A forma de tratamento desta prefeitura continua a mesma com seus trabalhadores, fechando os olhos e fingindo com sua propaganda enganosa que tudo vai
muito bem. Mas, quem conhece a pauta de reivindicações sabe qual é a realidade
que temos, pois precisamos lutar por princípios básicos de condição mínima de
trabalho, como exemplo; o auxílio alimentação, que não contempla a todos.
Pelo discurso praticado pelo prefeito Luciano Ducci, fica a dica: só conquista
aquele que levanta sua voz e grita bem alto e em bom som "cade o respeito e a
dignidade para os servidores que constroem esta cidade?" Pois, o que aconteceu
nas mesas de negociações deixou explícito como é visto o servidor municipal da
capital por esta administração. Estão tentando mascarar este tratamento com um
grande presente de grego, PPQ que mais parece um docinho pra criança para fazêla ficar quietinha sem bagunça ou um "pirulito" pra quem não grita e luta por respeito.

Para debater a situação do ICS
O Sismuc e o Sismmac lançaram
uma nova edição do jornal Mobilização
no mês de maio. O impresso traz um
histórico da luta em defesa do Instituto
Curitiba de Saúde (ICS) e o que vem
sendo defendido pelos sindicatos para
salvar o instituto. O objetivo é informar
os servidores sobre os problemas atuais, desencadeados com a notificação
da ANS, no ano passado. Exemplares
podem ser retirados no Sismuc ou baixados na página do sindicato.

Errata

É uma migalha para quem não enxerga dignidade e pra quem não percebe que faz
parte da construção desta cidade. O estopim está aceso. Se o prefeito Luciano
Ducci continuar dando as costas aos trabalhadores este barril de pólvora vai explodir

Valor do auxílio-alimentação

mandando tudo pelos ares.

Na edição anterior publicamos que o valor do auxílio alimentação pago pela
prefeitura seria de R$ 7,61. Após nova consulta à secretaria de RH, foi informado
que o valor pago é de R$ 7,15 por dia, aos servidores.
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Representantes
de Curitiba
participam de
plenária nacional
A Plenária da Confederação dos
Trabalhadores do Serviço Público Municipal (Confetam), realizada entre os
dias 28 e 30 de abril, em Brasília,
contou com a participação de representantes de Curitiba. Ao todo, 22
delegados apresentaram questões
para serem debatidas na plenária da
qual também participaram representantes de todo o Brasil.
Dentre as principais ações do
evento está o lançamento da Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público Municipal no Congresso
Nacional. Realizada no Auditório
Nereu Ramos, a atividade contou com
a presença de 115 deputados federais e senadores.
A presidente da Confetam, Graça Costa, falou dos desafios e oportunidades que se apresentam ao movimento sindical. Para ela, é muito valiosa esta aliança com deputados e
senadores para encaminhar projetos
e iniciativas que valorizem e qualifiquem o serviço público municipal.
Além disso, também foram apresentadas as cartilhas “ Igualdade de
remuneração entre homens e mulheres: experiências e desafios”, produzida pela CUT Nacional; e, por iniciativa da Internacional do Serviço Público
(ISP), as cartilhas “Equidade de remuneração entre homens e mulheres” e
“Igualdade de oportunidades no setor
público”. Os impressos orientam sobre a luta das mulheres e negros trabalhadores, que em geral são discriminados recebendo menores salários.
Foto: Confetam

Jogando peso

Representantes por Local de Trabalho:
uma aposta do sindicalismo moderno
Crescimento de representantes eleitos traz melhorias para servidores
Algumas categorias de trabalhadores ainda tem dificuldades em instituir as
Organizações por Locais de Trabalho
(OLT’s). Entre os principais problemas estão a truculência dos patrões, problemas
legais ou direções sindicais “pelegas” ou
inoperantes. No serviço público a OLT não
tem restrições a não ser aquelas impostas
por algumas chefias acostumadas a assediar trabalhadores.
No Sismuc a OLT recebe o nome de
Representante por Local de Trabalho. Os
representantes são o sindicato no seu
local de trabalho, responsáveis por levar e
trazer informações dos locais de trabalho.
Mobilizações localizadas, organização de
reuniões e participação em negociações e
nas reuniões mensais do conselho de
representantes também fazem parte das
atividades a serem desenvolvidas.
A educadora Ana Paula Woncce, eleita representante em seu local de trabalho,
conta que vários avanços foram conquistados nestes últimos 4 anos em que tem
atuado. Segundo ela, a categoria está mais
preparada para combater o assédio de
chefias e reivindicações específicas da
categoria foram atendidas por meio de
uma reunião organizada por ela.
O Sismuc tem apostado nos representantes como lideranças fundamentais
para melhorar as condições de trabalho.
Prova disso é o fato de que nos últimos
anos tem crescido a quantidade de representantes eleitos no serviço público municipal de Curitiba. A secretaria com maior
número de representantes é a educação,
com 146 titulares eleitos, seguida pela

saúde, com 68.
A força das OLT’s
Já virou um certo consenso no meio
sindical brasileiro que uma das principais
formas de fortalecer a organização de
trabalhadores é a aposta nas OLT's. A
história recente do Brasil mostra que estas organizações foram responsáveis pela
melhoria das condições de vida de categorias de trabalhadores hoje tidas como
as mais combativas. É o caso de
metalúrgicos e bancários.
Nos anos 70 os metalúrgicos foram
os responsáveis pelas maiores greves
que o país já vivenciou. Quem nunca viu as
fotos do estádio em São Bernardo do
Campo lotado de operários, enquanto
Lula falava para aqueles milhares de trabalhadores? No livro “Sindicalismo e política: a trajetória da CUT”, Iram Jácome
Rodrigues mostra como as organizações
por local de trabalho foram fundamentais
para a reabertura política do Brasil. Naquele período o país estava sob a ditadura
de militares. O mesmo movimento foi
também importante para fundar as bases
de uma nova concepção de sindicalismo
que fundaria, em 1983, a Central Única
dos Trabalhadores. Já nos bancários foram as Comissões por Empresa (forma de
OLT), as responsáveis por uma organização nacional e enraizada da categoria.
Tanto que as greves de bancários, quando
ocorrem disseminam-se em todo o país.
Hoje as OLT’s são princípios da CUT
difundidos nos cursos de formação e reafirmados nos congressos e plenárias da
central. Isto se deve ao fato de que ao

Quantidade de representantes eleitos na PMC
232
211

Foto: André Rodrigues

Confetam

Ana Paula: representante há 4 anos.

estar diretamente ligadas aos locais de
trabalho, as OLT’s são as primeiras referências de organização para os trabalhadores. Além de despertar o interesse pela
luta, as OLT’s também atuam na democratização da estrutura sindical. Ao incentivar
os trabalhadores a participar das atividades, a classe passa a ter mais consciência
dos seus direitos e da função do sindicato.
O resultado é uma categoria mais disposta
a se mobilizar e mais presente nas atividades sindicais.

Como eleger o
representante
1. Realizar assembleia no local
de trabalho, seguindo artigos
45 a 48 do estatuto do Sismuc;
2. Baixar a ata padrão na página
do Sismuc e preencher com
nome de represente e suplente
e participantes da assembleia;
3. Levar ata preenchida no
Sismuc;

141
111

4. Candidato a representante
deve estar sindicalizado no
Sismuc há pelo menos três meses.
Obs. Diretores do Sismuc

Graça Costa: presidente
da Confetam

podem ajudar na eleição.
Fonte: Sismuc

2008

2009

2010

2011

acesse www.sismuc.org.br
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Ducci cede diante do descontentamento dos servidores
Prefeito se apropria das reivindicações para tentar desfazer imagem negativa com a categoria
Os servidores tiveram, no último dia

em que os trabalhadores precisam ficar

Sem acordo

24, a prova de que a luta vale a pena e os
resultados, mais cedo ou mais tarde,

atentos.

aparecem. Depois de anos de mobiliza-

sentação do prefeito é a prova de que
nossas mobilizações incomodam a admi-

ções, reivindicações, greves e tentativas
de negociação, finalmente algumas das

“Eu não tenho dúvidas de que a apre-

nistração municipal. Precisamos analisar

importantes pautas da categoria parece
que irão se tornar realidade.

com calma os projetos de lei que vão fazer
as modificações que estão sendo prome-

Prefeitura posa de democrática
enquanto Ducci atropela negociação
Foto: André Rodrigues

Na tentativa de transformar as con-

tidas. É preciso avaliar isto e comparar

quistas dos trabalhadores em “benefícios concedidos”, o prefeito Luciano Ducci

com o que vinha sendo exigido nas nossas
reivindicações para garantirmos que nin-

fez uma apresentação, no Teatro Guaíra,
onde promete atender parte das reivindi-

guém seja prejudicado. Estamos avaliando as minutas dos projetos para poder-

cações. Entre as questões estariam a

mos realizar reuniões com cada segmen-

incorporação das gratificações aos vencimentos básicos, o encaminhamento do

to envolvido e avaliar o que será enviado
à câmara”, defende a secretária de comu-

plano de cargos para auditores e guardas

nicação do Sismuc Alessandra Claudia de

municipais e aumento do vencimento
básico dos médicos, arquitetos e enge-

Oliveira.

nheiros (profissionais de nível médio ficariam de fora). Também seria retirado do

A atitude do prefeito também é vista
pelos diretores do sindicato como um si-

cálculo para o direito ao auxílio alimenta-

nal de desrespeito para com os trabalhadores. Os canais democráticos de negoci-

Em reunião entre Sismuc e técni-

gratificação em caso de penalidade dis-

ação foram desconsiderados, uma vez

cos da prefeitura, realizada, no dia 1º,
no edifício Delta os projetos voltaram a

ciplinar. O Sismuc se posicionou contra
este artigo. No entendimento do sindica-

ser tema de debate. Em pauta estava a

to, o fato do servidor perder a gratifica-

discussão do “pacotinho” do prefeito,
apresentado recentemente. Alguns pon-

ção caracteriza-se como uma ‘dupla
punição’. A observação foi anotada e

tos foram questionados e a administra-

será analisada pelos técnicos.

ção, os valores dos DSR's e horas extras,
o que possibilita que mais pessoas tenham direito ao auxílio. O PPQ passaria a
ser mensal para todos os servidores da lei
11.000 e educadores e o valor seria

Desrespeito

que as propostas não foram negociadas,
mas apenas comunicadas. Acontece que
todas estas questões já haviam sido apre-

fixado em R$ 250, com a garantia da
incidência sobre 13º salário, férias, e

sentadas em pautas de reivindicações
por anos seguidos nas Campanhas de

aposentadoria. O Imap, e as secretarias

Lutas realizadas entre os meses de março
e abril.

ção ficou de analisar.
Entre eles, destaque para a obser-

tia a hora extra e o DSR embutido na

“Agora, visando sua candidatura e
sabendo que boa parte da categoria está

vação da direção em relação aos servidores da guarda do quadro especial. O

base de cálculo para o vale-alimentação foi uma conquista dos trabalhado-

descontente com sua gestão, Ducci quer

período proposto para completar os es-

res. Trata-se de uma reivindicação da

melhorar sua imagem tentando demonstrar que ele é o autor dos avanços e que

tudos, que estava redigida para 2012,
ganhou a ressalva que poderá ser es-

categoria que foi inserida na pauta de
reivindicações desde que a lei saiu do

está concedendo direitos. Nós, servido-

tendida até 2020.

gabinete do prefeito, em 2009. “Isso é
resultado de mobilização”, comemo-

de Turismo, Comunicação Social, Assuntos Metropolitanos, Copa, Antidrogas,
Pessoas com Deficiência e Relações com
a Comunidade passariam a ter também
o PPQ.
A diretoria do Sismuc entende estas
informações como o resultado de uma
longa jornada por melhores condições de
trabalho que os servidores traçaram. Mas
também alerta para algumas questões

res, sabemos que direitos são construídos
à ferro e fogo e nada vem de mão beijada”,

No que tange os servidores da FAS,
o projeto de PCCV prevê a perda da

A extinção do decreto que permi-

rou Irene.

conclui Alessandra.

Cadê o respeito?

Prefeito discrimina
97% dos servidores
O que o prefeito não fala é que
apenas 3% dos servidores da prefeitura estão conseguindo algum avanço e
estes segmentos da categoria são
aqueles que, em geral, se mobilizaram.
O Sismuc defende o aumento do

piso salarial de todos os servidores municipais como forma de valorização profissional daqueles que são os verdadeiros responsáveis pela construção da
cidade, sem discriminar servidores. O
exemplo está dado, principalmente por
guardas municipais e fiscais.

Servidores demonstram
indignação em assembleia
Em assembleia realizada no último dia 2, no Sismuc, os servidores presentes mostraram indignação em relação aos encaminhamentos dados pelo
prefeito Ducci. Os trabalhadores cobram negociações para que propostas
a serem encaminhadas, visando uma
mudança na atuação profissional, se-

acesse www.sismuc.org.br

jam antes debatidas com os envolvidos.
Manifestações estão sendo preparadas
para protestar contra as atitudes do
prefeito e garantir que as reivindicações da categoria sejam ouvidas pela
população. Os projetos encaminhados
para a câmara serão acompanhados pelos servidores.
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Chicote na mão

Prefeito não aceita negociar com fiscais
e ameaça com retirada da proposta
Estudo do Dieese aponta que é possível aumentar o piso para R$ 1,1 imediatamente
Foto: Valquir Aureliano

O prefeito Luciano Ducci está demonstrando que não está disposto a negociar com os fiscais da prefeitura. Em
reunião realizada no último dia 31, no
edifício Delta, representantes da administração foram intransigentes, no que
deveria ser uma negociação. A comissão
de trabalhadores apreciou a proposta do
prefeito, mas apresentou uma contraproposta dos trabalhadores reafirma a
defesa do piso de R$ 1,1 mil imediatamente.
De acordo com cálculos do Dieese o
impacto atual no orçamento do município, com a proposta da prefeitura de aumento para os 263 fiscais, não ultrapassa 0,03%. Por outro lado, o aumento imediato atinge 0,06%, o que não compromete a prefeitura com os limites legais de
gastos com folha de pagamento. “Em
uma política de recursos humanos tem
que se definir prioridades. A dos fiscais é
prioridade zero pela situação que está.
Como estabelecer igualdade de prazo
quando se tem diferenças salariais”, defende o técnico Cid Cordeiro. “Se tem
problemas, vamos calcular os impactos
do todo e ver quanto isso vai representar
na receita corrente liquida. A prefeitura
está radicalizando as negociações, porque não aceita debater uma alternativa
com os trabalhadores”, complementa.
A superintendente da secretaria de
RH Lia Nara Paludo respondeu as questões apresentadas: “A posição da prefeitura está clara. Isto é o que é possível ser
feito. A administração não tem outra proposta para a categoria. Consideramos
que houve muitos avanços para a categoria”. Diante dos pedidos e das mobilizações realizadas pelos fiscais, eles assumiram uma postura antissindical e ameaçaram retirar a proposta, perguntando:
“Então vocês querem que a gente retire o
projeto. É isso?”, disse Suzana dos Santos, diretora da mesma secretaria.
Liminar obriga devolução
de dinheiro
O Sismuc conquistou no último dia
1º de junho um mandado de segurança
que obriga a prefeitura a ressarcir os fiscais que tiveram descontados a gratificação do comércio ambulante e o auxílio
alimentação. A decisão da justiça atende

um pedido da assessoria jurídica do sindicato e deixa claro
que os fiscais tem o
direito de realizar
manifestações e de
recusar a realização
dos plantões extraordinários.
Respondendo
a uma denúncia de
perseguição do
Sismuc, apresentada na reunião anterior, prefeitura alegou que os cortes no
auxílio alimentação
de fiscais no mês de
maio não foram punições. Segundo a
administração, os
Bonecos gigantes chamam a atenção da população para
servidores que não
receberam o auxílio foi porque ultrapassa- como em dia de jogo. “O fiscal está sujeito
ram o teto estabelecido para ter o direi- a agressões verbais e físicas e quando faz
to, por conta da realização de horas o seu trabalho ainda tem que ir na delegaextras. A lista foi repassada para os dire- cia se explicar, como se estivesse errado”,
tores do sindicato para que seja feita a diz Eduardo Recker. A intransigência de
conferência, juntamente com os traba- chefias na hora de organizar as escalas
lhadores.
extras também foi apontada como um
A respeito das demais punições, problema. As convocações não estariam
como a sindicância e redução de notas levando em consideração situações esno estágio probatório, a prefeitura se pecíficas, como a liberdade de religião de
mantem intransigente e não se dispõe a alguns servidores. A administração se comvoltar atrás. O Sismuc prepara uma nova prometeu em rever essa situação para
ação jurídica para reverter a posição da que todas as escalas sejam negociadas
nos locais de trabalho em conjunto com
administração via tribunais.
os fiscais.
Escalas e condições de trabalho
Problemas no método de trabalho Desvio de função
Por fim, outra questão que merece
também foram apontados pelos fiscais
durante a reunião. Entre elas o envio de destaque são os desvios de função. A
um fiscal a locais ou em situações de risco, comissão cobra uma medida da adminis-

problemas dos fiscais.

tração. A resposta, porém, não foi a esperada: “A gente não consegue identificar os
desvios porque muitas vezes o gestor não
aponta isso”, reconheceu Suzana.
Respostas
As respostas em relação às questões
relacionadas às condições de trabalho
serão apresentadas nas próximas reuniões pelos representantes da prefeitura.
No dia 9 de junho ocorre novo encontro. A
última reunião ocorre no dia 21 de junho.
Saúde ocupacional e descritivo de função
estão entre os itens a serem abordados.
Mobilização
Uma série de outras questões relacionadas ao trabalho dos fiscais ainda carece de debate. O sindicato pretende debater o restante da pauta com a administração.

Campanha na rua

Ato dos fiscais alerta sobre a desvalorização
Fiscais promoveram duas manifestações públicas em Curitiba nos dias
28 e 29 de maio. Com bonecos gigantes, representando o prefeito Luciano
Ducci e sua política em relação ao servidor, os trabalhadores reivindicaram

valorização e o fim da intransigência
nas negociações com a prefeitura.
Na manifestação de sábado, os
fiscais atravessaram a Boca Maldita,
no centro de Curitiba e promoveram
uma panfletagem informando a popu-

acesse www.sismuc.org.br

lação. No domingo, os bonecos gigantes
desfilaram na Feira do Largo da Ordem,
mostrando para a população, inclusive
turistas, que o fiscal é pouco valorizado
apesar da importância dele para a cidade.
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Cadê a valorização?

Prefeitura deixa
IPMC no vermelho
Matéria publicada no dia 17 de maio,
no jornal Gazeta do Povo, deixou os servidores da prefeitura de Curitiba preocupados. Segundo a notícia, a administração municipal teria divulgado um balanço financeiro do Instituto de Previdência
do Município de Curitiba (IPMC), no qual
haveria um rombo de R$ 115 milhões. Os
cálculos estariam em um estudo atuarial
encomendado pela própria prefeitura e
enviado à Câmara Municipal, junto com
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Segundo a assessoria de imprensa
da prefeitura, a situação seria resolvida
por meio de repasses financeiros que
estão sendo feitos pelo município ao Instituto. E o aumento da alíquota paga pelos servidores, hoje em 11%, não seria
cogitada.
No entanto, a diretoria do Sismuc
está em estado de alerta. A secretária de

assuntos jurídicos do sindicato Irene
Rodrigues aponta um sério problema de
gestão no IPMC. A falta de paridade nos
conselhos e na gestão estão entre os
principais problemas. “Os servidores, que
são os mais interessados, são minoria
nos conselhos e a diretoria executiva é
toda indicada pelo prefeito. A situação
delicada do IPMC, portanto, é responsabilidade das gestões que estiveram à frente
da prefeitura”, aponta ela.
Outro problema é a falta de transparência na contas do IPMC. Mesmo sendo
membro do conselho de administração
do instituto ela diz jamais ter sido informada sobre o rombo financeiro.
O sindicato cobrou a apresentação
das contas do IPMC. A presidente do instituto Walkíria de Pauli, se comprometeu
a apresentar os dados na reunião do conselho, marcada para o próximo dia 9.

Armadilha perigosa

Foto: internet

Prefeito mascara baixos salários
com incentivo a empréstimos

Os baixos salários pagos aos servidores da prefeitura tornou quase 100%
da categoria dependente de financiamento e empréstimos bancários. É difícil encontrar alguém que não tenha no contracheque algum desconto decorrente de
uma prestação. E o prefeito Luciano Ducci
não mede esforços para facilitar e incentivar o acesso a esta “agiotagem
institucional”. Os descontos são cruéis e
não levam em consideração se houve
alguma redução nos vencimentos do mês.
Recentemente, fiscais punidos pelo prefeito, chegaram a receber o contracheque zerado, justamente por estarem com
o salário 100% comprometido com empresas financeiras. Neste negócio vantajoso para os banqueiros, cheio de “atrati-

vos” que só demonstram benefícios, quem
tem a perder são os servidores. Há casos
inclusive de cobrança indevida.
Recentemente a educadora Lirian
Alves levou quase um ano para reaver
valores de uma “tarifa de adiantamento de
depositante”, de R$ 37 por mês, que chegou a quase R$ 3 mil, do banco Santander.
Ela havia feito um financiamento, mas
assustou-se ao verificar o contracheque
zerado em alguns meses. Sem dinheiro
para contratar um advogado, ela se viu
obrigada a ingressar com uma ação no
tribunal de pequenas causas de Fazendo
Rio Grande, onde mora. “Tentei negociar
isto diretamente com o banco e nas audiências eles nem compareceram para um
acordo”, conta ela. Por fim, a justiça deter-

Investimentos no servidor
são ignorados na LDO 2011
Dados confirmam crescimento do orçamento,
contrariando argumentos da administração

A prefeitura municipal de Curitiba
divulgou o orçamento para 2012. O montante será de R$ 5,03 bilhões e 8%
maior do que o atual. Os técnicos da
prefeitura apresentaram os números
numa audiência pública realizada no dia
11 de maio, sem citar nada a respeito do
investimento em pessoal. Questões
como abertura de concursos,
contratações de servidores, investimento em melhores condições de trabalho e
aumento salarial continuam ignoradas.
Os dados serão enviados à câmara de
vereadores, segundo projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO).
O crescimento do orçamento é um
elemento a mais para os servidores cobrarem a recuperação de perdas históricas no salário, que chegam a 14,8%. Nos
últimos anos, em reuniões com o sindicato, a prefeitura tem negado esta reivindicação apontando dificuldades no
orçamento. A nova previsão aponta uma
tendência de crescimento da receita,
que permitiria o parcelamento da recuperação das perdas. No ano passado a
LDO foi aprovada pelos vereadores com
um total de R$ 4,66 bilhões. Em 2010
chegou a R$ 3,94 bilhões e, em 2009,

minou a devolução do dinheiro roubado da
servidora. O prejuízo maior, no entanto,
não foi financeiro, mas na saúde mental da
servidora. “Fiquei três meses sem receber
nada, não tinha como pagar as contas.
Acabei adoecendo e fui afastada. Estou
tomando antidepressivos”, relata.
A diretoria do Sismuc orienta os servidores para que evitem realizar empréstimos ou financiamentos bancários. O se-

acesse www.sismuc.org.br

R$ 3,59 bilhões. Ou seja, um aumento
de 71% nos últimos três anos, enquanto
que os reajustes salariais dos servidores, no mesmo período, não ultrapassaram os 24%.
Terceirizações
Um dos argumentos da prefeitura é
de que os gastos com funcionários estariam no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a lei, o orçamento do
município não pode ultrapassar os 54%
no gasto com pessoal. Ocorre que, nestes gastos, a prefeitura soma os contratos com empresas terceirizadas, sobrecarregando este item do orçamento.
Segundo o secretário de organização de base do Sismuc Juliano Soares, os
gastos públicos acompanham o limite
orçamentário, justamente pelo dinheiro
ir para o empresário. Como exemplo, ele
cita o setor de obras, que há 10 anos não
promove concurso público. “Quando você
entrega o que é público para empresas
privadas, ele (empresário) quer ganhar
com isso”. Por este motivo o sindicato
defende que sejam abertos concursos
públicos, invista-se nos servidores e sejam rompidos os contratos com empresas terceirizadas.

cretário de organização Juliano Soares dá
a dica: “A melhor maneira de acabar com
as dívidas é aumentando os salários. Enquanto o servidor continuar ganhando
abaixo do necessário para ter uma vida
digna para sua família, a conta do mês
continuará fechando no negativo e nós
teremos que continuar sacrificando nossas férias, nosso 13º, a educação e a
saúde dos nossos filhos, entre outros itens”.
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Vergonha

Foto: André Rodrigues

Proventos abaixo do mínimo torna mais
difícil a vida dos aposentados da prefeitura
Servidores aposentados ganhavam o dobro quando estavam na ativa
água e telefone estão sempre atrasadas
e são constantemente renegociados e,
com pagamento de multa, completa.
Proposta
O aumento dos valores dos benefícios tem sido uma das bandeiras levantadas pelo Sismuc. A diretoria do sindicato
defende também uma proposta que torne
o IPMC sustentável financeiramente. Dentre as medidas estão a incorporação das
remunerações variáveis aos salários. Esta
ação permitiria que os valores recolhidos
para a aposentadoria subissem e possibilitariam o pagamento de benefícios maiores.

Dona Benvinda: 18 anos
de trabalho na PMC

Profissão perigo

Riscos são comuns a todos os fiscais
Prefeitura discrimina categoria e não aceita aplicar isonomia nas gratificações

Foto: Sismuc

Aposentar-se pela prefeitura de
Curitiba, infelizmente, não é um bom
negócio para os servidores municipais.
Com benefícios abaixo até mesmo do
salário mínimo regional, boa parte dos
aposentados que recebem pelo IPMC são
obrigados a continuar trabalhando para
poder pagar as contas. O problema revela
uma política cruel para com aqueles que
ajudaram a fazer de Curitiba uma das
cidades mais importantes do país.
Dona Benvinda de Souza, 61 anos,
aposentou-se em 2000, depois de atuar
como auxiliar de serviços escolares por
18 anos. Ela exibe, envergonhada, o contracheque de abril, no valor de R$ 542,26.
Foi necessário um complemento de R$
2,84 nos proventos para que ela não
recebesse abaixo até mesmo do salário
mínimo nacional de R$ 545,00. Comparado com o mínimo regional (grupo II – R$
736), conforme a função que ela exercia,
essa diferença fica absurdamente maior:
R$ 190,90 a menos do que é pago atualmente no Paraná.
“Eu continuo trabalhando porque
esse dinheiro que recebo [do IPMC] não
dá para viver”, revela. Ela lembra que
quando estava na ativa ganhava praticamente o dobro do que recebe hoje em dia.
Isto se deve ao fato de que os vencimentos dos servidores da prefeitura são compostos por mais da metade de remunerações variáveis que não são incorporados
aos proventos de aposentadoria. Um
exemplo são as gratificações decorrentes das avaliações de desempenho. Esse
extra no salário acaba ficando de fora na
hora de calcular o benefício.
“A situação tá difícil”
Problema parecido vive o casal Antonio Ribeiro, 71 anos, e Maria de Moraes
de Melo, 65 anos. Eles sobrevivem com a
aposentadoria de R$ 561,76 do expolivalente da prefeitura. Muito pouco
para quem dedicou 21 anos de vida para
o município. Eles ainda pagam um aluguel
de R$ 250 por uma casa no Sítio Cercado.
“Eu faço trabalhos de costura para
complementar a renda, para pagar as
contas atrasadas”, conta Maria. “Eu trato
bem quem vai lá em casa. Faço um almoço. Se chegar alguém eu arrumo a mesa.
Mas quando não tem nada eu tenho que
me desculpar”, diz ela. Contas de luz,

Uma das questões polêmicas na
negociação dos fiscais com a prefeitura é
quanto aos trabalhadores que devem ter
direito à gratificação. O Sismuc, por outro
lado, defende que todos os fiscais tenham acesso à gratificação, seguindo a
isonomia de direitos. Motivos não faltam.
Ocorre que os demais fiscais da
prefeitura, como os do meio ambiente,
também se deparam com situações de
risco. É comum estes servidores realizarem boletins de ocorrência ou assinarem relatórios circunstanciados por
desacato ou mesmo agressões logo
após uma autuação.
O fiscal do meio ambiente Mauro
Scarmocim trabalha fiscalizando o serviço da empresa Cavo, que atua na

limpeza de espaços públicos, conforme
determina a lei 983/04. Ele conta que os
desentendimentos com funcionários da
empresa são constantes. “Na última vez
um funcionário quis sair mais cedo, sem
terminar o serviço. Eu cobrei que ele ficasse até 17 horas. Aí ele começou a me

ameaçar de agressão, além de me agredir verbalmente”, conta. Na opinião dele
a gratificação deveria ser dada aos demais fiscais também. “A autuação é a
mesma, a diferença é que o comércio
ambulante atua com pessoas sem documentação”, aponta.

Relatório circunstanciado de 14 de agosto de 2008.
“Enquanto aguardávamos o retorno da ligação, veio
em nossa direção um transeunte com atitudes suspeitas, mexeu na papeleira que estava próxima de
onde estávamos, apanhou uma garrafa, quebrou no
meio-fio e nos ameaçou com o gargalo”. Camila
Pereira e Sylvia Zanello
Boletim de ocorrência de 19 de novembro de 2010.
“4 indivíduos sendo dois armados chegaram no endereço acima e deram voz de assalto sendo levado 1
máquina roçadeira”. Nelson
Boletim de ocorrência de 30 de setembro de 2010.
“(...) informa que foram vítimas de desacato, proferido pelo senhor ___, funcionário da empresa Imediato
Logística, prestadora terceirizada da Ambev”. Sylvia
Zanello

acesse www.sismuc.org.br
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Servidores grevista de 2009
devem ser ressarcidos pela PMC
Enfermagem mobilizada

Trabalhadores decidem
entrar com ação contra Coren

A prefeitura está proibida de aplicar
penalidades aos servidores que participaram da paralisação do dia 31 de março de
2009 e da greve realizada entre os dias 15
e 17 de abril daquele ano. A juíza Astrid
Maranhão de Carvalho Ruthes, do Tribunal
de Justiça do Paraná, publicou, no dia 18 de
maio, uma decisão na qual impõe multa
diária de R$ 5 mil por dia de descumprimento
à administração municipal.
“Concedo a liminar a fim de determinar que o réu (prefeitura) se abstenha de
aplicar quaisquer penalidades aos servidores que aderiram à greve, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), por dia em que persistir as sanções
[...]. Ainda determino a restituição dos
valores ilegalmente descontados de
maneira imediata”, diz a medida cautelar.
A decisão acata um pedido do
Sismuc, por meio de sua assessoria jurídica, que se baseou no direito constitucional de greve dos servidores para reverter
as sanções aplicadas pela prefeitura.
“Assim, admitir a imposição de penalidades aos servidores em greve importa em
tolher o direito de greve constitucionalmente assegurado”, sustenta a juíza.
Dentre as principais punições constatadas na época, conforme relato dos
próprios servidores, consta o desconto do

salário pelos dias parados, desconto nas
gratificações e redução de 5 pontos nas
avaliações do crescimento vertical em
2010.
A diretoria do Sismuc realizou uma
reunião com a secretária de recursos humano Maria do Carmo para agilizar o cumprimento do mandado. Os servidores que
foram punidos devem ser ressarcidos imediatamente, conforme a decisão da justiça. Porém, a administração diz não ter
nenhum procedimento para o pagamento
dos servidores prejudicados. Diante da má
vontade da prefeitura, o Sismuc ingressou
com uma petição contra a prefeitura por
não estar cumprindo a determinação, que
inclui a responsabilização do prefeito e
secretários.
“Tentamos negociar”
Irene Rodrigues, secretária de assuntos jurídicos do sindicato, lembra que todos os esforços foram feitos por parte dos
trabalhadores para resolver a situação de
outra forma. “Tentamos evitar as punições
por meio de negociação, mas a administração foi irredutível”, conta. Não havia,
inclusive, nenhuma decisão judicial que
condenasse a greve e que determinasse
as punições. Ainda assim, a gestão de
Richa e Ducci aplicou as sanções, reafirmando uma posição política antissindical.

Debate seguido de assembleia, realizados na sede do Sismuc no último
dia 18, discutiu as atribuições dos servidores da enfermagem. Trabalhadores,
além de tirar dúvidas sobre as condições de trabalho, decidiram entrar com
uma ação contra Conselho Regional de
Enfermagem do Paraná (Coren).
Na assembleia, realizada depois
do um debate com o conselho, a
advogada Camila Sailer Rafanhim fez
uma exposição sobre a legislação que
trata da regulamentação profissional da
enfermagem e da contribuição obrigatória. Camila disse que a legislação no
momento encontra-se em desacordo
com a lei no que diz respeito aos valores
cobrados.
O valor, segundo resolução do
Cofen (37/2010) estipula para profissional enfermeiro o valor de 2 MVR; técnico de enfermagem: 1,5 MVR; auxiliar de
enfermagem 1,11 MVR. Por exemplo,
para enfermeiros, o valor máximo correspondente ao ano 2011, é de R$
67,36, porém, o trabalhador vem pagando R$ 190,97.
Ficou decidido por unanimidade
que o Sismuc, como representante dos
trabalhadores, vai entrar com uma ação
judicial contra a cobrança abusiva da
anuidade do Coren.

acesse www.sismuc.org.br

O prazo para entrar com a ação é de
30 dias (18 de junho). Nesse período a
categoria será informada e receberá esclarecimentos sobre o tema e para quem
ainda não está sindicalizado fazer o cadastro para participar da ação.
Debate
Antes da asssembleia, um dos temas abordados foi sobre a redução da
jornada de trabalho para 30 horas. Os
trabalhadores da enfermagem pressionaram e o Coren, que se comprometeu
a fazer a defesa das 30 horas na Conferência Municipal de Sáude, que será
realizada nos dias 22, 23 e 24 de junho.
Trabalhadores também questionaram sobre as funções da equipe de enfermagem. Segundo os profissionais, é
comum auxiliares de enfermagem e enfermeiros cumprirem atribuições que
pelo exercício legal da profissão não
lhes compete. Exemplo é o exame preventivo de câncer de colo de útero – que
deveria ser feito por um médico.
Em relação a este ponto, o Coren
diz aguardar um parecer do Conselho
Federal de Enfermagem (Cofen). Segundo a dirigente e secretaria de organização de base do Sismuc, Cathia Regina
Pinto de Almeida, o posicionamento
sobre essa questão é uma atribuição do
Conselho.

9

Junho de 2011

O tema é gênero

Igualdade entre homens e mulheres

Igualdade entre homens e mulheres: uma agenda para o movimento sindicalIgualdade entre homens e mulheres: uma agenda para o movimento sindical

uma agenda para o movimento sindical

Jornal do Sismuc: Na sua pesquisa ções de trabalho a partir dessas
você fala da luta das mulheres ban- ações. As suas conclusões chegam
cárias em defesa dos direitos a par- a que resultados?
tir da implantação de uma comis- ES: Os bancários foram a única categoria
são de negociação, certo?
que se preocupou em realmente estar
Eliana Santos: Sim, eu estudo a trajetória além dos direitos reprodutivos. E tamdessa luta, na década de 1990. No come- bém conseguiu incluir coisas que outras
ço uma das primeiras pautas que apare- categorias não incluíram. Avançou, mas
ceu foi a luta contra o assédio sexual. Elas avançou pouco, porque é uma comissão
tinham uma organização nacional, mas que não tem ainda um termo de negocinão eram ouvidas pelo movimento sindi- ação. Em 2008 foi feito também, por
cal. Essas mulheres, na década de 90, não conta da cobrança aos banqueiros, um
encontravam espaço e aí elas percebe- mapa da diversidade nacional. Era para
ram que precisavam agregar outros te- ser um censo onde cada bancário deveria
mas, até para poder abrir o diálogo na preencher. Metade respondeu. Não atincategoria bancária, que só o debate de giu o objetivo censitário (pesquisar a todos), mas é um mapa significativo, mas
gênero não estava agregando.
Com esta estruturação elas conseguiram até hoje a gente não tem o resultado
fazer uma campanha de igualdade de disso. Por isso que eu faço a crítica. A
diferença salarial das
gênero, com cartazes e
mulheres em relação
seminários de sensibiliFalta uma
aos homens continua. A
zação para os represenestratégia do
gente tem várias pesquitantes da mesa de nepróprio
sas que mostram isso.
gociação. E o debate foi
movimento de
além da questão reproreconhecer que a
dutiva. O Dieese mostra
JS: O que faltou para
busca de
que a maior parte das
esta comissão avanigualdade de
pautas relacionadas a
çar mais, na sua opiequiparação
este assunto tratam do
nião?
salarial entre
direito reprodutivo: liES: O que falta é um
homens e
cença-maternidade, dipouco de ousadia da
mulheres é
reito à creche, auxíliocomissão e falta um
urgente
babá. O que as mulhepouco de solidariedade
res colocaram é: “olha,
e companheirismo do
nós temos que ultrapaspróprio movimento sinsar esse debate do direito reprodutivo”. E dical de reconhecer que se somos metaaí começa a incluir essa campanha que de da categoria. A última pesquisa mosdeu certo e foi prorrogada por mais 2 anos. trou isso (48% da categoria bancária) que
ganham 20% menos, na média. Meu
JS: Na sua pesquisa, a sua preocu- salário, por exemplo, é bem abaixo da
pação é perceber quais foram os média. Falta uma estratégia do próprio
resultados em relação nas condi- movimento de reconhecer que a busca

de igualdade de equiparação salarial
entre homens e mulheres é urgente,
necessária.

de uma executiva (diretoria), você tem
que brigar, você tem que se colocar, disputar e é uma coisa que as mulheres
abrem mão. Tanto que a participação das
mulheres fica no limite das cotas.

JS: Você acha que isso parte da
parcela masculina do movimento
sindical ou isso é geral?
ES: Eu acho que é no geral, porque fica
ainda como se a mulher fosse uma fêmea reprodutora. Então, não se vê a
mulher como um ser igual ao homem. Se
ela está ganhando 20% a menos, tem
alguma coisa errada e eu acho que falta
essa visão de reconhecer a mulher como
um ser igual.

JS: Como você vê o feminismo,
que as vezes traz um certo sexismo? Isso não acaba caindo na
equivocada divisão de gênero ao
invés da divisão de classes?
O movimento feminista, assim como o
movimento sindical, tem várias tendências, e tem tendências mais radicais, que
preferem uma organização só de mulheres mesJS: E como você vê
mo. Mas eu acho que a
Quando a mulher
a participação da
grande maioria do movifala que é
mulher no movimento feminista sindicafeminista,
mento sindical holista não é assim. Acho
assusta um
je?
que é o contrário. Quando
pouco.
ES: Os homens dizem:
a mulher fala que é femi“ah, mas elas não quenista, assusta um pouco.
rem participar”. PriEu me considero uma feminista, mas o
meiro: o convite é feito de forma diferen- que a gente busca é uma igualdade, igualciada. Então para as mulheres é uma dade na diversidade, os mesmo salários,
cobrança maior. Quando ela é convidada mesmas oportunidades, de participar.
a participar do movimento sindical di- Então, acho que as cotas nem deveriam
zem: “olha, vai ter que acordar de madru- existir se não existisse o machismo, mas
gada para fazer piquete, vai ter que via- infelizmente a política atual é discrijar”. Então, é uma carga tão grande que minatória em relação às mulheres. Se
se coloca pra mulher, que assusta. E não existissem as cotas existira muito
essa mulher, ela ainda tem a dupla menos mulheres no movimento sindical.
jornada. E para o homem o convite é
feito diferente: “venha para o sindicato
que nós vamos discutir questões ideoA tese de Eliana pode ser baixada
lógicas”. É um convite mais atrativo.
pelo seguinte endereço: http://
Para o homem aparece muito o espaço
dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/
público que é negado para as mulhehandle/1884/25587
res. Assembleia, congressos, negociação, quem participa são os homens.
Quando vai tirar delegado para alguma
conferência, não se olha esse movimento. E, hoje, a maior parte das mulheres que estão no movimento sindical são separadas, solteiras, divorciadas, enfim, são mulheres que resolveram a sua dupla jornada de uma forma
até bem agressiva. Então, elas não tem
muito essa vida familiar. É uma coisa
que o movimento ainda não conseguiu
resolver. Então, por conta disso, elas
preferem resolver seus próprios problemas no cotidiano, de uma forma
Eliana dos Santos: militante e pestambém privada e abrem mão do espaquisadora sobre movimento de mulheço público. Hoje, para você fazer parte res trabalhadoras

acesse www.sismuc.org.br

Foto: Sismuc

O jornal do Sismuc deste mês traz como entrevistada
uma pesquisadora e militante do movimento de mulheres trabalhadoras. Eliana Maria dos Santos é diretora da
CUT-Paraná e da Federação dos Bancários e recentemente defendeu sua tese de doutorado “A construção
das relações igualitárias no trabalho”, no programa de
sociologia da UFPR. Na entrevista abaixo ela fala um
pouco da dificuldade das mulheres em participar do
movimento sindical e da importância da luta pela igualdade entre os gêneros. Confira:
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Seminário resgata lições
da Comuna de Paris
Foto: André Rodrigues

Mobilização da sociedade
garante Defensoria Pública no PR
O dia 19 de maio foi um dia histórico para a cidadania. Depois de 23 anos,
finalmente, o Paraná cumpriu a Constituição Federal de 1988 e dá início ao
processo de organização da Defensoria Pública, que será um instrumento de
acesso à Justiça para a população que não pode pagar por um advogado.
Pela manhã, no Prédio Central da Universidade Federal do Paraná, realizou-se
um ato oficial de assinatura da lei aprovada na Assembleia Legislativa, regulamentando a Defensoria Pública no Paraná. À tarde, movimentos sociais e
sindical, parlamentares de esquerda e entidades diversas foram à Boca Maldita
realizar um ato de esclarecimento à população sobre o que significa a
estruturação da Defensoria.
A mobilização continua agora para que o governo realize o concurso público
para a contratação dos defensores públicos e dos demais servidores que vão
fazer funcionar essa instituição
Fonte: Imprensa Dep. Tadeu Veneri
* * *

A CUT Paraná, em parceria com a
APP e o Sindicato dos Bancários de
Curitiba, promoveu no dia 27 o seminário
“Comuna de Paris – 140 Anos”. A atividade contou com a presença do sociólogo,
professor e membro da direção nacional
da CUT, Julio Turra, do professor de economia da UFPR, Dr. Claus Germer e da socióloga Misa Boito. Diretores do Sismuc
estiveram presentes no evento.
O auditório do Espaço Cultural e Esportivo dos Bancários de Curitiba ficou
lotado. Cerca de 200 pessoas acompanharam as apreciações apresentadas
pelos palestrantes. Julio Turra abriu a
programação com o tema “A Comuna de
Paris: atualidade e perspectivas de classe”. Ele fez um resgate histórico da insurreição popular onde foi instituída a primeira República Proletária da história a
adotar um sistema de governo baseado
no socialismo e nos princípios da Primeira
Internacional - o governo comunal durou
oficialmente 64 dias (de 26 de março a
28 de maio de 1871).
Numa breve conversa com a imprensa do Sismuc, Turra disse que a
Comuna de Paris deixou exemplos importantes aos trabalhadores e que podem
ser interpretados hoje, inclusive, como

referencial histórico de luta. Fazendo um
paralelo com o que aconteceu com os
trabalhadores franceses, ele salienta a
importância de não deixar nenhuma tarefa incompleta, a necessidade de se transformar radicalmente as formas de representação política e, sobretudo, combater
o regime da propriedade privada dos grandes meio de produção. Esta, segundo ele,
é a fonte de desigualdade social, da opressão e da miséria das grandes massas.
Além é claro, do exemplo heróico. “Evidente algo que ocorreu há 140 anos atrás
não pode ser aplicado mecanicamente a
2011”, ressalta.
Já Germer destacou a importância
da Comuna e de outras manifestações
dos trabalhadores. O economista lembrou a Revolução Russa (1917) e as realizações práticas desse movimento. Ele
fez questão de frisar e alertar sobre a
tentativa de “desconstrução” das coisas,
principalmente em relação à Comuna e à
Revolução Russa. Para Germer, dessas
revoluções, é possível extrair observações bem positivas e não só as negativas,
tão alardeadas pela elite.
Por fim, a cientista social Misa Boito
abordou as relações de gênero e a participação das mulheres na Comuna de Paris.

História da Comuna
Este ano comemoram-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 à 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.

STF aprova unanimemente a
união estável entre homossexuais
Em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal aprovou, no 5 de maio,
por unanimidade, a união estável de Pessoas do mesmo sexo. Essa decisão
beneficiará milhares de pessoas LGBT’s em todo o Brasil, estendendo a essa
população, todos os direitos dados às uniões entre casais heterossexuais
(homem e mulher), como o direito à pensão por morte ou em caso de separação, inclusão nos planos de saúde, junção de renda para compra da casa
própria, dependência na declaração do imposto de renda, direito à herança,
dentre tantos outros direitos que eram negados aos LGBT’s única e exclusivamente por conta de sua orientação sexual.
Fonte: Imprensa Confetam

***
CUT-PR se reuniu com
* * *

sindicatos de municipais
Presidentes e diretores de sindicatos de servidores públicos municipais participaram no dia 9 de maio, na sede da CUT-PR, em Curitiba, da reunião de organização dos ramos. O encontro, a exemplo dos que já aconteceram com os
demais setores econômicos, teve o objetivo de articular as entidades filiadas à
CUT, fortalecer a central como instrumento de luta dos trabalhadores do estado
e estimular a intervenção do movimento sindical frente ao governo do PSDB, no
Paraná.
A CUT-PR também ouviu as expectativas dos sindicatos, que pediram uma maior
aproximação da central ao ramo e a interiorização dos trabalhos da CUT. As
entidades dos municipais também reclamaram da demora para se obter o
registro sindical junto ao MTE.
O encontro contou com a presença do deputado federal Dr. Rosinha (PT). O
parlamentar falou sobre a pressão inflacionária internacional sobre os alimentos. No caso do Brasil, explicou o deputado, o problema não está nos mantimentos, mas na ofensiva dos banqueiros, que querem o aumento da taxa básica de
juros (Selic) para aumentar ainda mais seus lucros e ampliar a concentração de
renda. A título de exemplo, o Itaú obteve lucro líquido de R$ 3,5 bilhões nos três
primeiros meses de 2011, o maior já registrado por um banco brasileiro de
capital aberto para um primeiro trimestre.
Fonte: Imprensa CUT-PR

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo Abastecimento

Coletivo aposentados

Aposentados promovem palestra sobre DST

A Conferência Municipal de Segurança Alimentar
será realizada nos dois primeiros dias de julho. No
total, a Conferência é formada 152 participantes,
sendo 40 vagas para instituições ONG’s, as demais
são distribuídas entre representantes do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar, observadores e
convidados.

Foto: André Rodrigues

Conferência Municipal de
Segurança Alimentar

Coletivo saúde

11ª Conferência Municipal
de Saúde de Curitiba
Nos dias em 22, 23 e 24 de julho será realizado
a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba.
Na ocasião será escolhida a próxima gestão do
conselho. Dos 170 delegados que representarão os
trabalhadores, o Sismuc garantiu uma das maiores
representações - 26 enviados (24 por Sismuc, 1 pela
Fessmuc e 1 da Confetam). O objetivo é defender a
participação democrática da população por uma
saúde digna a todos.
Antes, porém, outras nove conferências distritais
ocorrem em Curitiba.
Confira o calendário das Conferências
Distritais:
04/06 – Bairro Novo
04/06 – Boqueirão
04/06 – CIC
04/06 – Pinheirinho
04/06 – Portão
11/06 – Boa Vista
11/06 – Cajuru
11/06 – Matriz
11/06 – Santa Felicidade

O coletivo dos aposentados promoveu uma palestra no dia 30 de maio, na sede do
Sismuc, na qual o tema principal foram as doenças sexualmente transmissíveis (DST) na
terceira idade. A palestrante convidada pela direção do Sismuc para tirar as dúvidas dos
aposentados foi a autoridade sanitária e enfermeira, lotada no Centro de Orientação e
Aconselhamento (COA), Dulce Meri Blitzkow.
Ela esclareceu e desmistificou questões pertinentes ao vírus HIV (aids) e quais as
formas de transmissão e prevenção. Também abordou sobres outras DST´s, no qual os
aposentados estão sujeitos.
Segundo ela, ainda há a falsa ideia que quem tem e transmite doença sexualmente
transmissível é um grupo de risco. “Não existe mais população de risco e sim atitude de
risco”, destacou.
O casal de aposentados Inácio e Aparecida da Silva acompanhou a palestra desde o
começo e aprovaram. “Tirou muitas dúvidas que a gente não sabia, principalmente em
relação à hepatite B e C”, destacou Inácio Silva.
Aparecida, que trabalhou na área da saúde, também saiu do coletivo com algumas
dúvidas sanadas. A aposentada disse já ter assistido muitas palestras sobre o tema, mas
a forma clara e objetiva como foi apresentado no coletivo ajudou muito a compreensão.
Para saber mais
Para tirar dúvidas ou até mesmo realizar um teste rápido para HIV e exames de sífilis
e outras doenças, comparecer no COA, na Rua do Rosário, 144 – 6ª andar, centro de
Curitiba. Mais informações pelo telefone (41) 3321-2803 / 3321-2781 ou pelo e-mail
ctacuritiba@yahoo.com.br.

Coletivo guardas

Guardas preparam proposta de estatuto
O coletivo da GM continua a todo vapor. No último encontro foram aprovadas datas para acontecer reuniões regionalizadas, visando a
construção do Estatuto da GM. Esta pauta, que há anos vem sendo reivindicada pelos guardas, foi garantida pela mobilização e agora é a hora dos
trabalhadores colocarem o seu ponto de vista. Um grupo de estudos está sendo montado, com o objetivo de discutir uma proposta. Os participantes deste grupo serão eleitos nas reuniões do coletivo que continuam acontecendo de 15 em 15 dias, conforme calendário
do site do sindicato.
Outra pauta importante é que os guardas estão se inserindo em um grupo de estudo para a regulamentação dos guardas municipais, grupo
este que tem participação de guardas de base e não é composto apenas por gestores, como definido pela portaria 39 da SENASP.
A minuta com o projeto de lei foi encaminha no último dia 30 para a câmara. A votação est´pa prevista para o próximo dia 6. O Sismuc está
convocando a categoria a comparecer na votação do projeto para demonstrar aos vereadores que os guardas continuam fortes e unidos para
avançar nas diversas pautas.

acesse www.sismuc.org.br
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Calendário de Lutas

Sinopse: Mulheres
na luta pela igualdade

04/06 - Conferência saúde distrital Portão
Horário: 13 horas
Local: Colégio Bagozzi ( Rua Calixto
Razzoline, 14)

O filme retrata a greve de 1968 nas fábricas da Ford em Dagenham
(Inglaterra), que interrompeu a produção enquanto as mulheres protestaram
contra a discriminação sexual e lutavam por aumentos salariais. Segundo
especialistas, foi uma ação decisiva para que o parlamento britânico aprovasse o Projeto de Paridade Salarial, de 1970. Na época era tido como comum o
fato de mulheres receberem menos do que os homens, mesmo no exercício
de funções semelhantes. Para Sally Hawkins, uma das protagonistas da trama,
trata-se de um tributo à coragem das
mulheres dispostas a correr riscos
para obter a igualdade entre os sexos
no ambiente de trabalho. O filme é
baseada em uma história real e
mostra como a luta por igualdade,
ainda necessária, não foi um caminho fácil.
Ficha técnica:
Titulo Original: Made in Dagenham
Título Traduzido: A Revolução de
Dagenham
Gênero: Comédia/Drama
Duração: 113 min
Diretor: Nigel Cole
Ano de Lançamento: 2011

04/06 - Conferência saúde distrital
Pi nhei ri nho
Horário: 12 horas
Local: Escola Tomaz Vieira ( Rua Leon
Nicolas, s/n)
04/06 - Conferência saúde distrital CIC
Horário: 12h30
Local: Regional CIC (Rua Manoel
Waldomiro de Macedo, 2460)
04/06 - Conferência saúde distrital
Boqueirão
Horário: 12h30
Local: Colégio Victor Ferreira do Amaral
(Rua Bom Jesus do Iguape, 4065)
04/06 - Conferência saúde distrital
Bairro Novo
Horário: 13 horas
Local: Caic (Rua Waldomiro Bileski, 71)
06/06 – Seminário da PNE e metas
para ensino infantil
Horario: 9 às 18 horas
Local: Sismuc
09/06 – Reunião dos Fiscais
Horário: 14 horas
Local: Delta

Obs.: Disponível para empréstimo na
Biblioteca do Sismuc

09/06 - Coletivo dos guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Resenha:
Inicia a luta de classes
“A Era das Revoluções” é um dos quatro livros da coletânea histórica do
pesquisador inglês Eric Hobsbawn. Seu cuidadoso trabalho trata de dois
grandes acontecimentos que mudaram significativamente os rumos da história
da humanidade: a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, e a Revolução
Francesa, ambas no século XVII. No livro, Hobsbawn aborda a transição que
determinou a derrocada do feudalismo e o início da sociedade capitalista. São
destacados em seu estudo o papel que os
trabalhadores passaram a assumir, sendo
protagonistas destes dois movimentos, sem,
no entanto, conseguirem impor seus interesses, algo que a burguesia soube fazer muito
bem para derrubar o sistema monárquico de
governo e instituir a república. Trata-se de uma
análise baseada no método marxista que é,
hoje, uma das principais referências para
qualquer um que deseje abordar as duas
revoluções com propriedade.

09/06 - Filme ORSB
Horário: 20 horas
Local: Sismuc
11/6 – Reunião ORSB
Horário: 18 horas
Local: Sismuc
11/6 - Conferência saúde distrital
Santa Felicidade

Ficha bibliográfica:
HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções
(1789-1848). São Paulo: Paz e Terra, 2010.

acesse www.sismuc.org.br

Horário: 13 horas
Local: Salão de atos do
Parque Barigüi
11/6 - Conferência saúde distrital Matriz
Horário: 13 horas
Local: Centro de Capacitação SME (Rua Dr.
Faivre, 398)
11/6 - Conferência saúde distrital Cajuru
Horário: 13 horas
Local: Escola Omar Sabbag ( Rua Pedro
Bochino, s/n)
11/6 - Conferência saúde distrital
Boa Vista
Horário: 12h30
Local: Colégio Santa Cândida (Rua
Theodoro Makiolka, 155)
10, 11 e 12/6 – Formação OSRB
Horário: 18 horas
Local: Lapa – Acampamento do MST
16/6 - Seminário saúde (CRO)
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
17/6 – Negociação FAS
Horário: 8h30
Local: Sede da FAS
17/6 - Coletivo FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
21/6 - Reunião dos Fiscais
Horário: 14h30
Local: Delta
28/6 - Reunião de Representantes
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
30/6 - Coletivo Guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

