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Editorial

Isto nos é devido
No universo de 33 mil servidores, atualmente todos foram tratados pelo
prefeito Luciano Ducci da pior forma. Desrespeito e desvalorização é a
marca registrada desta administração e foi demonstrada com maestria
nos últimos meses com o “pacotinho” de Ducci.
Ao dizer que estava beneficiando trabalhadores, utilizou de projetos
para aumentar a alíquota do ICS, tentou colocar servidor contra servidor,
propondo supostos “benefícios” para alguns e outros não. E a mentira
sobre a incorporação que foi anunciada e confirmada nos veículos de
comunicação da PMC não se confirmou.
Esta administração trata tudo de forma diferenciada, defendendo os
interesses de poucos. Exemplo disso é a forma como está tratando os
assuntos da copa e os escândalos recentes da sua base de sustentação
que utilizou a máquina administrativa em benefício próprio. É assim que
administram nosso dinheiro.

Servidor, atualize
seus dados no Sismuc
O servidor sindicalizado agora pode realizar
a atualização de dados
junto ao Sismuc de uma
forma mais rápida e sem
custos. Está disponível, na
página do sindicato, um
novo serviço para atualização de dados. Isto será
útil para aqueles que mudaram de endereço, telefone, e-mail ou local de
trabalho. Com as informações atualizadas o servidor não terá
problemas para recebimento de jornais, comunicados ou outras informações importantes. Para atualizar seus

dados, acesse a página do Sismuc e
clique no banner abaixo do menu, ao
lado esquerdo. Preencha os campos e
clique em enviar.

Enquanto isso, a realidade dos servidores públicos municipais de
Curitiba é de baixos salários, se comparado com outros municípios e
capitais. Inclusive, sem direito à alimentação e saúde.
A política de remuneração variável (famosos penduricalhos), reafirmada agora em lei é o que persiste, comprovando que as reivindicações dos
trabalhadores sempre tiveram fundamento. Sim, é possível incorporar as
remunerações variáveis. Sempre tivemos esta certeza e, agora, vamos
avançar na incorporação e transformar isto em salário para todos os níveis
básico, médio e superior. Isto é sinônimo de valorização e respeito.
Salário, valorização e respeito nos é devido pela administração, mas,
nós trabalhadores, podemos mudar esta situação e cobrar esta fatura. E
o que é divida pode ser conquistado.
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Nota de pesar

Maria das Dores Paiva
A diretoria do Sismuc lamenta a
morte da servidora Maria das Dores
Paiva. Militante e sindicalizada ao
Sismuc desde 1997, Maria das Dores
Paiva não deixou de lutar por
melhorias no serviço e pela dignidade
dos trabalhadores. Participou desta
última paralisação do dia 20 de junho.
Estava lotada na Unidade de Saúde
Trindade II, no bairro Cajuru. Ela partiu
no dia 26 de junho, pouco antes de
seu aniversário. Além de familiares,
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A unicidade sindical foi imposta
em 1939, por meio de um decreto do
então presidente Getúlio Vargas. A
medida prevê que só pode haver um
sindicato por categoria de trabalhador no Brasil. Ou seja, a justiça proíbe
que trabalhadores se organizem livremente para fundar uma organização
e concorrer com um outro sindicato
para representar uma mesma categoria de trabalhadores.
A questão sofreria uma pequena
mudança com a promulgação da Constituição de 1988. O artigo 8º permite
que sejam criados novos sindicatos
em uma mesma base territorial, desde que encampe uma categoria específica e que seja reconhecido pela
justiça e pelo Ministério do Trabalho.
Contra a unicidade sindical, a
CUT defende a ratificação e respeito
à convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O regulamento prevê que os países garantam
a ampla liberdade de organização,
garantindo aos trabalhadores o direito de organizar o sindicalismo.
Unicidade é diferente
de unidade
Não se deve confundir unicidade
sindical com unidade sindical. No primeiro caso trata-se de uma imposição, por parte do Estado, de somente
se criar um único sindicato, em dada
base territorial. Já no segundo, a união
entre os participantes deriva da sua
própria vontade, o que pode ocorrer
com vistas a um maior fortalecimento
da organização. Aliar unidade à
unicidade sindical é uma das manobras praticadas por centrais pelegas,
que se apegam à estrutura a fim de
manter seu poder. Unidade sindical é
um princípio classista que visa garantir mais força para as ações dos trabalhadores em torno de reivindicações
comuns.

“Unicidade sindical é incompatível
com a autonomia dos sindicatos”
Reforma da estrutura sindical é uma das bandeiras do sindicalismo cutista
Um dos temas que permanece como
um verdadeiro tabu para muitos dirigentes de sindicatos é a respeito da unicidade
sindical. Trata-se de uma imposição que já
dura mais de 60 anos no Brasil e que é
vista como uma das principais dificuldades para fortalecer o sindicalismo no país.
A quebra da unicidade, um dos pilares da
conservadora estrutura sindical brasileira, chegou a ser cogitada por diversas
vezes, mas a sua manutenção demonstra
a capacidade de adaptação do peleguismo
às diferentes conjunturas do país.
A ação mais recente neste sentido foi
a de reforma sindical, elaborada pelo
Fórum Nacional do Trabalho (FNT), em
2003, pelo governo Lula. Centrais sindicais, empresários e representantes do
governo reuniram-se para construir uma
proposta em consenso. Dentre os principais argumentos para a falência da reforma, estava o fato de que não houve acordo entre as centrais sindicais. Das 5 centrais que participaram do FNT, apenas a
CUT sustentou o fim da unicidade.
Esta é também uma das bandeiras
da CUT desde o seu surgimento. Os militantes sindicais cutistas tem reafirmado
a necessidade de acabar com esta imposição, aliada a uma reforma sindical para
o país, baseada nos princípios de liberdade de organização.
Isto é, sem a interferência do Estado, governos, partidos ou
empresários.
O presidente da
CUT Artur Henrique
dos Santos resume os
argumentos cutistas
sobre este assunto:
“Defendemos o fim da
unicidade sindical imposta pela lei da for-

ma como existe hoje na legislação sindical brasileira. Nossa proposta é que os
trabalhadores e as trabalhadoras sejam
livres para decidirem sobre a forma de
organização sindical que melhor responda aos seus interesses”.
Um dos principais críticos da estrutura sindical atual é o cientista político
Armando Boito Jr, autor do livro
“Sindicalismo de Estado no Brasil”. Sua
tese aponta que o sindicato único por
categoria só pode haver em um país onde
não existe liberdade sindical. "Para que
haja unicidade sindical é necessário que
o sindicato seja oficial e subordinado a
algum ramo do aparelho de Estado, o
ramo incumbido de deliberar qual é o
único sindicato que representa um determinado segmento de trabalhadores. Dito
de outro modo, a unicidade sindical é
incompatível com a autonomia dos sindicatos diante do Estado", cita o autor.
O fim da unicidade sindical será um
dos temas centrais da 13ª Plenária da
Central Única dos Trabalhadores (CUT),
que ocorre em outubro deste ano. Dentre
as principais tarefas previstas para os
delegados do evento está a defesa da
liberdade e autonomia sindical e a construção de uma nova estrutura a ser apresentada ao governo de Dilma.

5 motivos para
defender a
pluralidade sindical
1. Resultaria em diretorias mais
empenhadas em fazer o trabalho de
base, pois aumentaria a concorrência com outros grupos;

Foto: Imprensa CUT

O que é
unicidade
sindical

Reforma sindical

Artur Henrique soa Santos, presidente da CUT:
"Somos contra a unicidade sindical".

Pluralidade sindical

Unicidade sindical

Alemanha, Itália, Inglaterra e Holanda

Brasil

menos de
100 sindicatos

16 mil
sindicatos
acesse www.sismuc.org.br

2. A conscientização política ganharia mais importância, já que o
convencimento seria fundamental no
debate sindical;
3. Sindicatos mais combativos
tenderiam a se destacar, pois o
trabalhador poderia optar por
aqueles que realmente estão
comprometidos com os interesses
da classe;
4. Sindicatos pelegos tenderiam a
desaparecer, pois, sem o trabalho de
base, perderiam apoio e não teriam
mais as garantias dadas pelo Estado,
atualmente;
5. O sindicalismo brasileiro, de modo
geral, tenderia a se fortalecer, já que
o aprofundamento da politização
levaria à superação do
corporativismo.
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Manifestação cutista

Construção de propostas

Paraná presente no Dia
Nacional de Mobilização
Foto: Imprensa CUT

Plenária da CUT debate
mudanças na estrutura sindical
Representantes do sindicalismo
cutista de todo o Brasil reúnem-se nos
dias 3 a 7 de outubro deste ano na 13ª
Plenária Nacional da CUT. O evento traz
como tema central a defesa da mudança na estrutura sindical, em defesa da
liberdade e autonomia de organização.
A luta pelos princípios da Convenção 87
da OIT deve guiar os debates e as delibe-

rações do plano de lutas do próximo
período.
Entre os dias 11 de agosto e 4 de
setembro deve ser realizada a plenária
estadual da CUT-PR. O evento ocorre na
Associação Banestado, em Praia de Leste, e deve reunir representantes do
sindicalismo de todo o estado, incluindo
do Sismuc.

Pra começar

Nomenclatura e atribuição de
polivalentes é tema de reunião

Plano Nacional de Educação. A CUT defende que 10% do PIB brasileiro sejam destinados à educação.
À tarde, os manifestantes dirigiramse à Superintendência do Ministério do
Trabalho para protestar contra a
precarização, terceirização, a falta de fiscalização para o trabalho decente, pelo
fim do imposto sindical e liberdade e autonomia e redução de jornada sem redução dos salários. Atualmente o Ministério
do Trabalho desempenha um papel muito
limitado, fazendo concessões do registro
sindical e controlando estatutos. Além de
dirigentes da CUT-PR também participaram representantes do Sintracon, vigilantes, bancários, APP, Sintcon, UPE, Sindped,
Sismuc, Sismmac e Sintitel.
Fonte: Imprensa CUT-PR

diz ele.
Como encaminhamento, o sindicato
solicitou que os locais e os chamados
polivalentes sejam mapeados pela prefeitura. O objetivo é saber exatamente em
qual situação estão estes trabalhadores
para poder acabar com desvios de função
e para que se chegue a uma proposta em
consenso. O levantamento será realizado
nos próximos meses e uma nova reunião
está marcada para o dia 6 de outubro.
Neste período, o sindicato também estará
realizando reuniões com os trabalhadores
para que os problemas e as soluções sejam apontados por quem convive com a
situação.
A reivindicação dos trabalhadores é
antiga e está baseada em uma série de
problemas decorrentes de mudanças pelas quais passou o segmento. O maior
agravante é o fato de que os antigos artífices, com experiências em áreas específicas, passaram a ter que realizar multitarefas.

Foto: André Rodrigues

No dia 6 julho as diversas categorias
filiadas à CUT saíram às ruas levando a
mensagem contida nas principais bandeiras de luta da central. Em Curitiba os
bancários abriram as manifestações com
ato em várias agências do Banco Itaú,
protestando contra as demissões e a
ausência da regulamentação do artigo
192 da Constituição Federal.
Às 11 horas, na Boca Maldita, as
entidades ligadas à educação (APP/Sindicato e Sismmac) realizaram manifestação conjunta com a CUT-PR com pronunciamento de dirigentes sindicais, lideranças estudantis e autoridades políticas.
Marlei Fernandes, presidenta da APP, ressaltou que, no Paraná, o piso nacional da
educação ainda não foi implantado e o
magistério luta pela hora-atividade e o

A mudança na nomenclatura e descrição de cargos foi tema de reunião entre
servidores chamados de polivalentes, diretores do Sismuc e representantes da
prefeitura. O debate ocorreu no dia 4 de
julho, no edifício Delta, e iniciou uma série
de reuniões que devem discutir o futuro
dos 886 servidores que atuam em serviços de manutenção e atividades de ofício. A discussão é resultado das cobranças realizadas pelos trabalhadores que
exigem valorização profissional.
Uma proposta da prefeitura sugere
modificar a nomenclatura de polivalentes
para agentes operacionais, em cada secretaria. A mudança, no entanto, não resolve o problema, segundo o diretor do
Sismuc Natel dos Santos. “Esta mudança
não atende aquilo que estamos pedindo.
Só muda o nome, mas as atribuições
continuam as mesmas. A mudança do
nome tem que ser acompanhada da
mudança das atribuições, de acordo com
as especialidades de cada trabalhador”,

Polivalentes buscam reconhecimento e valorização profissional.

acesse www.sismuc.org.br
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Servidores indignados

No dia 10 de agosto os servidores da
prefeitura tem um encontro marcado. A
assembleia geral da categoria decide
sobre a aprovação de uma possível greve.
O encaminhamento foi deliberado pelos
servidores presentes na paralisação de
24 horas, onde foi aprovado um indicativo
de greve. A principal exigência é a incorporação dos R$ 250 de remuneração variável aos salários para todos os servidores.
A decisão foi tomada por unanimidade, em frente à câmara municipal, após
as negativas do prefeito e da maioria dos
vereadores em melhorar os projetos que
alteram condições de trabalho. Das 14
emendas apresentadas pelo Sismuc, por
meio dos vereadores de oposição, apenas 2 foram aprovadas. O objetivo era
acabar com as discriminações impostas
pelas proposições de Ducci.
Cerca de mil pessoas participaram
da concentração e da passeata. Segundo
estimativa da diretoria do sindicato, aproximadamente 50% dos servidores aderiram ao movimento, em protesto aos baixos salários.
Os servidores concentraram-se no
entorno da câmara municipal, logo após
uma passeata realizada por ruas do centro da cidade. Para a secretária de comunicação do Sismuc Alessandra Cláudia de
Oliveira, a paralisação atingiu o objetivo.
“Foi significativo, porque a gente precisava dar um susto nesse prefeito. Cada vez

mais os servidores estão entendendo que
é preciso se mobilizar e erguer a cabeça
para conquistar as coisas. Eu acho que a
categoria conseguiu entender a verdadeira cara da gestão Beto/Ducci”, diz. Ainda
segundo ela, o protesto marca o descontentamento da categoria para com a política do prefeito.
Por tratamento igual para todos
Com a paralisação, os servidores arrancaram uma reunião, no mesmo dia,
com os secretários Maria do Carmo de
Oliveira, de recursos humanos, e Luiz
Fernando Jamur, de governo. Os trabalhadores defenderam o aumento salarial por
meio da incorporação das remunerações
variáveis. Uma das questões mais apontadas foi o fato de que a maior parte dos
servidores não foi incluída no “pacotinho”
de Luciano Ducci.
“Nós não queremos que apenas os
médicos e procuradores ganhem bem.
Mas queremos que todos sejam tratados
da mesma forma, tenham os mesmos
avanços”, destacou a secretária de assuntos jurídicos do Sismuc Irene Rodrigues.
Segundo a secretária Maria do Carmo
a prefeitura está dando o que é possível
neste momento. As diferenças estariam
sendo mantidas seguindo as diferenças
impostas pelo mercado de trabalho. Questionado sobre a possibilidade de melhorias
nos projetos enviados à câmara, Jamur
decretou: “Os projetos serão mantidos
como estão”.

Representantes do povo?

Emendas do Sismuc são reprovadas
pela maioria dos vereadores

Vereadora Profª Josete, uma
das poucas que ficou do lado
dos servidores.

Os vereadores aprovaram os projetos de lei que prevêem uma série de
alterações no serviço público municipal
de Curitiba. O Sismuc, por meio dos vereadores de oposição, apresentou várias
emendas que visavam a melhoria dos
projetos. O objetivo principal era a extensão dos direitos para os servidores que
foram discriminados pelo “pacotinho” de
Luciano Ducci. Das 14 emendas apresentadas pelos vereadores Professora Josete,
Jonny Stica, Pedro Paulo (PT), Algaci Túlio
e Noemia Rocha (PMDB), apenas 2 foram
aprovadas e com a redação de vereadores da situação. As demais foram rejeitadas pelos vereadores que frequentemente votam favoráveis às propostas do prefeito.
Para a Professora Josete, é preciso

Foto: André Rodrigues

Categoria decide sobre greve em assembleia no dia 10/08

Servidores vão às ruas na paralisação realizada no dia 20 de junho.

Sem negociação

Punição no dia parado
A respeito do desconto do dia parado, os secretários não aceitaram negociar a questão. O sindicato solicitou que
os participantes não fossem punidos,
seja com o corte no salário ou com
reflexos sobre crescimentos nas carreiras, gratificações e remunerações variáveis. O assunto será retomado em
outras reuniões, mas o sindicato já adianta que uma ação jurídica foi movida
em defesa do direito de participar de
atividade sindical e aguarda julgamento.
“Não é uma ausência injustificada.
Os servidores estão exercendo um direito. Se a greve não foi julgada ilegal, não

fazer duas avaliações sobre os resultados. Uma positiva, já que houve avanços
em algumas pautas antigas dos servidores e uma negativa. “Houve por parte da
prefeitura um tratamento diferenciado
com a maioria dos trabalhadores”, diz ela.
De todo modo, fica o exemplo para o
futuro. “Só com mobilização é possível
avançar. Não tem outra forma. Isso é
histórico em toda a conquista de direito.
Não tem gestor que conceda coisas sem
que haja essa mobilização e organização
e aqui não é diferente”, aponta.
Projetos como o que institui o PCCV
dos guardas e o aumento salarial dos
fiscais foram duas questões debatidas
profundamente pelo sindicato em conjunto com os trabalhadores. Ambas as
propostas foram encaminhadas sem aten-

acesse www.sismuc.org.br

tem porque fazer o desconto”, disse
Ludimar Rafanhim, assessor jurídico do
Sismuc. Ele também lembrou a vitória
na justiça que obriga a prefeitura a ressarcir os servidores prejudicados por
participar na paralisação e na greve de
2009.
A auxiliar de enfermagem Célia
Maria Gomes questionou a posição dos
gestores durante a reunião: “Eu trabalho
na prefeitura desde 1983 e participei de
várias mobilizações e greves. Todas as
outras gestões sempre negociaram o
dia parado, mas essa administração é
mais difícil de se negociar isto. Eu nunca
vi algo assim. É lamentável”.

der todas as expectativas. Os únicos avanços foram na inclusão dos guardas da
parte especial, que poderão ingressar no
quadro permanente até 2020, e a manutenção do texto original sobre a atribuição
dos guardas, mantendo a proteção à população, algo que havia sido suprimido no
texto original.
Dentre os principais prejudicados
estão aposentados e pensionistas que
não terão os avanços garantidos. Categorias como dentistas também foram ignorados, uma vez que apenas os médicos
foram beneficiados com aumento no salário. Fiscais que não atuam no comércio
ambulante também foram discriminados
e não terão direito à gratificação paga
apenas para os que atuam no comércio
ambulante.
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Futuro do ICS permanece obscuro
Sindicatos cobram transparência e direito de participação para tirar instituto da UTI

Prefeito aumenta
montante pago
pelos servidores
Ao invés de caminhar no sentido
da gratuidade do ICS, o prefeito Ducci
está aumentando os valores pagos
pelos servidores. Atualmente a
alíquota do ICS é de 3,14% sobre o
vencimento básico. Uma mudança
embutida nos projetos de lei encaminhada pelo prefeito Ducci recentemente altera sutilmente este dispositivo. A porcentagem não mudou, mas
mudou sobre o que ela incide. Conforme aprovado pela maioria dos vereadores, a alíquota agora incidirá também sobre os R$ 250 de PPQ e IDQ. Ou
seja, ao invés do valor anunciado inicialmente, o valor real a ser recebido
nestas remunerações variáveis será
de R$ 214,65. Já o valor pago pelos
serviços realizados pelo ICS aumentou acima da inflação.

dos na próxima reunião do conselho,
marcada para o dia 28 de julho.
Pauta dos servidores
A secretária geral do Sismuc Ana
Paula Cozzolino ressalta que qualquer
proposta a ser elaborada deve ser debatida por quem é o mais interessado no ICS,
ou seja, os servidores. “É preciso fazer
uma reflexão em cima das propostas dos
sindicatos já elaborada na implantação
da lei para que o destino da saúde dos
servidores não fique na mão da administração”, diz. No centro da proposta defendida pelos sindicatos está a transformação do instituto em autarquia, a defesa da
paridade nos conselhos, transparência
na gestão e finanças e democratização na
eleição dos diretores do ICS.
Proposta indecente
Em outubro do ano passado o prefeito Luciano Ducci chegou a encaminhar
uma proposta que previa o fim da
compulsoriedade do pagamento do instituto pelos servidores. A medida foi
rechaçada pela categoria em ato público,
uma vez que quebra o princípio de solidariedade do instituto e coloca em risco sua
viabilidade financeira. O projeto de lei não
está tramitando, mas está sob análise
legal, na câmara municipal.

Quem paga a conta?

Ducci copia iniciativa privada
e implanta multa no ICS
O prefeito Luciano Ducci achou um
outro "jeitinho" de aumentar a arrecadação do ICS, mexendo no bolso do servidor. O conselho de administração do
instituto aprovou a “Taxa de Disponibilidade” para o trabalhador que não comparecer à consulta pré-agendada. De
acordo com a norma de administração,
a multa seria aplicada através de “mecanismos administrativos utilizados pelo
ICS para a cobrança do fator moderador”. A tal taxa teve voto contrário apenas do representante do Sismuc.
A implementação desta taxa é semelhante ao pedido dos médicos obstetras que querem impor aos pacientes
particulares essa cobrança por estarem
descontentes com a remuneração paga
pelos planos de saúde.
Na prática, o servidor encontra dificuldades de marcar consulta e acaba
utilizando outro sistema de saúde. Com

isso, abre mão do atendimento. Mas,
para a prefeitura, mesmo não utilizando
o serviço, o servidor deve ser multado por
um serviço que não utilizou.
“Declaramos nosso voto em contrário. Se a prefeitura quer resolver a evasão, ela deve adotar medidas de orientação e confirmação telefônica das consultas antes de fazer a cobrança”, previne Marcos Armando, representante do
Sismuc no conselho. Além disso, o Sismuc
defende a melhoria do serviço prestado.
Mau exemplo
A Taxa de Disponibilidade é semelhante àquela que os médicos da rede
privada de saúde têm tentado cobrar de
seus pacientes, uma vez que não recebem o valor que desejam dos planos de
saúde. Ou seja, já não conseguem cobrar
da iniciativa privada, querem cobrar da
rede pública. Nela, o médico “fica” à
disposição de atender o paciente.

Em defesa da unidade

Derosso, aliado de Ducci, encabeça escândalo na CMC
Enquanto o prefeito Luciano Ducci
esteve na França, seu aliado e líder político na câmara o vereador João Cláudio
Derosso (PSDB), teve um escândalo para
resolver. O presidente da câmara assume
o comando na prefeitura em meio ao
reboliço das denúncias de que sua mulher
atuava na câmara quando venceu processo licitatório em 2006, para contratação
de agência de publicidade.
O escândalo veio à tona após auditores do Tribunal de Contas do Paraná (TCEPR) encontraram irregularidades na licitação de duas agências de publicidade. De
acordo com o TCE-PR, a agência de Cláudia Queiros Guedes, esposa de Derosso,
não poderia nem ter concorrido à licitação. O contrato no valor de R$ 5 milhões
foi assinado uma semana depois de ela
deixar o cargo.
Segundo declaração do procurador
de Justiça do Paraná Mário Schirmer ao

Foto: PMC

Diretores do Sismuc e do Sismmac
continuam acompanhando de perto o
que vem ocorrendo no Instituto Curitiba
de Saúde (ICS). Os sindicatos encaminharam um pedido oficial de informações à
presidência do órgão, solicitando explicações sobre um plano de saneamento que
teria sido apresentado à Agência Nacional de Saúde (ANS). Em audiência com os
sindicatos, realizada no último dia 6, a
diretoria do ICS afirmou que a agência
ainda não teria se pronunciado sobre o
assunto.
A presidente do instituto Ana Luiza
Schneider não quis disponibilizar o conteúdo do plano, mas deixou claro que o
documento enviado visa adequar o ICS
às exigências da ANS. “Nós apresentamos uma proposta para sanar irregularidades”, conta ela. Dentre as medidas
estariam a formalização do registro de
funcionamento, a constituição de um
fundo de reserva com recursos do próprio
ICS e a adequação ao padrão de registro
de contabilidade da ANS. Questionada
sobre os problemas financeiros do instituto, o que inviabilizaria o fundo de reserva, Ana Luiza afirmou que este ano a
conta fechou no positivo e que há recursos. Os detalhes devem ser apresenta-

jornal Gazeta do Povo, a participação de
um servidor na concorrência do órgão do
qual ele é contratado viola a Lei de Licitações e as consequências podem ser o
ajuizamento de uma ação de improbidade, a devolução do dinheiro público e
até mesmo prisão dos envolvidos.

acesse www.sismuc.org.br

O presidente do TCE, Fernando Guimarães, aponta que a participação de um
servidor em uma licitação do próprio órgão
é passível de crime, segundo a Lei de
Licitações. A pena, nesse caso, ainda de
acordo com a Lei de Licitações, é de 2 a 4
anos de prisão e aplicação de multa.
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Discriminação

Foto: Sismuc

Insatisfeitos, cirurgiões-dentistas
cobram isonomia da prefeitura

Os cirurgiões-dentistas da prefeitura de
Curitiba demonstraram disposição para se mobilizar em defesa da isonomia. Cerca de 100
profissionais estiveram no edifício Delta, neste
dia 19, para exigir tratamento igual ao que foi
dado aos médicos. Em reunião com a secretária
de recursos humanos Maria do Carmo de Oliveira e a secretária de saúde Eliane Chomatas,
diretores do Sismuc, do Conselho Regional de
Odontologia, do Sindicato dos Odontologistas
do Paraná e uma comissão de servidores questionaram o tratamento diferenciado.
Pelo projeto do prefeito Ducci que altera o
plano de cargos, carreiras e vencimentos, aprovado recentemente, pela câmara, os médicos
passaram a ter garantido a incorporação de uma
remuneração variável. Trata-se da Gratificação
Especial de Médico, além do IDQ. Com isso, os
médicos iniciam a carreira ganhando próximo
de R$ 4 mil para 20 horas semanais. Os dentistas, por outro lado, permaneceram sem o aumento na tabela salarial. Com um salário base
próximo de R$ 1,4 mil, mais 30% de gratificação
de risco de vida, para as mesmas 20 horas, os
chamados odontólogos entram na prefeitura
ganhando praticamente metade do que ganham
os médicos.
O salário dos cirurgiões-dentistas na prefeitura está abaixo, até mesmo, do piso estadual da categoria. O valor mínimo que deveria
ser pago equivale a 3 salários mínimos, mais
40% de insalubridade, o que corresponde a
R$ 2.289,00, para a mesma carga horária da
prefeitura.
Para justificar a diferenciação, a secretária Maria do Carmo apontou que a prefeitura levou em consideração a situação do mercado de trabalho. A alta rotatividade, os valores pagos em outras cidades e o abandono do

acesse www.sismuc.org.br

cargo estão entre os principais fatores para a
prefeitura elevar os salários dos médicos.
Na opinião da secretária de comunicação
do Sismuc Alessandra Oliveira, a falta de médicos é um problema que a administração tem que
resolver. “Os secretários recebem R$ 12 mil para
achar a solução. Entre as medidas está a valorização de todos os profissionais de nível superior”.
Não é de agora
“Outras categorias, como procuradores,
auditores fiscais e guardas também tiveram
aumento e isso não foi por falta de gente. Então,
a gente se sente como se fosse uma profissão
inferior. Temos a mesma carga horária, a mesma
formação superior”, Claudio Fatuch. Ele lembrou
que uma carta entregue ao então vice-prefeito
Luciano Ducci, no dia 14 de agosto de 2008, já
apontava uma série de insatisfações.
Reunião
Uma nova reunião ficou agendada, com
data ainda a ser definida para a penúltima semana de agosto. Os trabalhadores cobraram uma
proposta por parte da prefeitura. A categoria
aguarda avanços. Uma assembleia também será
agendada com a possibilidade de aprovar mobilizações caso a prefeitura não apresente uma
proposta.
Foto: Sismuc
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Licitação pública

Servidores devem
Presidenta sanciona
verificar problemas na certidão negativa de
folha suplementar
débitos trabalhistas

A diretoria do Sismuc recebeu ligações de servidores que reclamaram de
valores que não estariam sendo devolvidos da greve de 2009. Eles alegam terem
recebido os descontos dos dias parados,
corrigido pela inflação, mas a prefeitura
estaria deixando de devolver remunerações variáveis e o descanso semanal
remunerado (DSR). Outros também afirmam que receberam a folha suplementar, porém o dinheiro não estaria disponível na conta.
Os diretores do sindicato tiveram
acesso a algumas folhas de pagamento
e constataram o problema. Dentre os
valores que estão deixando de serem
pagos estão gratificações como IDQ, PPQ,
difícil provimento e PSF, além do DSR.
Por telefone, a superintendente da secretaria de RH Lia Nara Paludo afirmou
que se caso houver equívocos no pagamento, eles devem ser corrigidos pela
prefeitura.
De qualquer forma, o sindicato orienta os servidores que perceberem o

problema para trazerem cópias dos contracheques da época e da folha suplementar do mês de julho para que a assessoria
jurídica tome as medidas necessárias. Os
documentos serão apresentados para
comprovar o equívoco e para que seja feita
a correção.
Lembrando
A prefeitura havia comunicado o sindicato que faria a devolução das perdas da
greve de 2009 a partir do dia 8 de julho. A
medida atende uma ação judicial ganha
pelo Sismuc e corrige uma arbitrariedade
cometida pela administração municipal,
quando vários servidores foram punidos
por participar do movimento.
PPQ mensal
Seguindo o que prevê a nova legislação e conforme informado pela prefeitura,
as remunerações variáveis deste mês
deverão ser pagas no maior valor. Quem
recebia quadrimestral, recebe o valor do
quadrimestre. O valor mensal de R$ 250
começará a ser pago a partir do próximo
mês.

A presidenta Dilma sancionou na
noite do dia 6 de julho a lei que institui
a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O projeto já havia sido aprovado
pelo Senado. A certidão será usada para
avaliar se uma empresa ou um consórcio, ao disputar uma licitação pública,
está em dia com o pagamento de decisões judiciais a favor dos trabalhadores.
O objetivo é impedir a participação
daquelas que, ao perderem ações trabalhistas, não as pagam.
“É um bom começo”, diz o presidente da CUT, Artur Henrique. “Pode ser
um mecanismo para exigir das empresas que atuam em obras do governo um
mínimo de compromisso com os direitos humanos dos trabalhadores”.
Porém, alerta o presidente, antes
de mais nada será necessário garantir
que a fiscalização seja feita e que funcione de fato.
O Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que apoia a medida, diz estar
aparelhado para emitir a certidão com
rapidez e precisão. O mesmo TST informa, através de seu presidente João
Oreste Dalazen, que a situação dos processos trabalhistas no Brasil é
kafkaniana: por ano, 2,8 milhões de
ações ingressam nos tribunais do trabalho. Ao final, apenas 100 dessas ações
chegam a seu final, ou seja, à última
instância, com vitória dos trabalhadores. E destas 100, apenas 31 são efetivamente pagas ao trabalhador.
No meio desse longo caminho entre a entrada na justiça e a decisão final,

que pode levar 15, 20 anos, 80% de
todas as ações param na primeira instância, na maioria das vezes porque o
trabalhador aceita acordos em que o
valor em dinheiro oferecido pela empresa é bem abaixo do reivindicado.
“Isso acontece porque o trabalhador prefere receber qualquer coisa a não
receber nada ou ter de esperar anos e
anos”, comenta Artur Henrique.
Organização por local de trabalho
O presidente da CUT insiste que se
a organização por local de trabalho fosse
uma realidade para todas as categorias
e setores econômicos no Brasil, o número de ações na Justiça do Trabalho despencaria, e situações como as narradas
acima tenderiam a desaparecer.
“Quando há organização por local
de trabalho numa empresa, os representantes sindicais dos trabalhadores encaminham soluções, em negociação com
os empregadores, para problemas que
vão desde a alimentação no refeitório,
passam por horas extras, até casos complexos como aumento da segurança e da
saúde no ambiente de trabalho”, afirma
Artur.
“Daí a importância da massificação
da organização no local de trabalho, seja
por regulamentação legal, seja por pressão dos trabalhadores. Os trabalhadores
seriam menos lesados e precisariam
menos recorrer à Justiça, onde, ainda
hoje, perdem a maioria das demandas,
ao contrário do que imaginam as pessoas”, completa.
Fonte: Imprensa CUT

Eu já sabia

Fiscais punidos no boicote são ressarcidos
A prefeitura de Curitiba teve que
devolver o dinheiro dos fiscais que havi-

sindicato obrigava o ressarcimento dos
fiscais que tiveram descontados a gratifi-

aplicado pela prefeitura no mês de maio,
como represália aos fiscais que se nega-

am sido punidos por participar do boicote
aos plantões nos finais de semana. O
pagamento foi realizado em forma de
folha suplementar no mês de junho. Um
mandado de segurança solicitado pelo

cação do comércio ambulante e o auxílio
alimentação. A decisão reforça o direito de
realizar manifestações e de recusar a realização dos plantões extraordinários.

ram a fazer os plantões extraordinários
nos finais de semana. A mobilização da
categoria está relacionada às reivindicações por melhores salários e melhores
condições de trabalho.

O corte das gratificações havia sido

acesse www.sismuc.org.br
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Interesse público x interesse privado
financeiras como COI (Comitê Olímpico posta de desapropriação de certas áreas
Internacional), FIFA (Federação Interna- em torno do estádio. Como vai se dar isso?
cional de Futebol) e todos os patrocina- A ampliação da avenida das Torres, como
dores oficiais, do que um evento que isso vai se dar? E, além disso, você tem
possa fomentar a ideia de esporte. O outros grupos que podem ser afetados em
segundo é que o governo brasileiro se função de uma política higienista, de limpecomprometeu a diversas ações, sem a za social, para mostrar o marketing de uma
gente saber o teor destes itens a serem cidade durante a Copa. Por exemplo: moracumpridos. Um dos grandes problemas dores de rua. Existe processo de retirada
também em Curitiba é a questão do destes moradores para que não apareçam
dinheiro público. A gente verifica que as para turistas; trabalhadores do sexo, como
os que se localizam na
obras estão sendo
Getulio Vargas, próximo
superfaturadas a cada
de onde vai ocorrer os jodia. O valor vai aumenA população não
gos; trabalhadores infortando a cada dia de
tem acesso às
mais que trabalham com
atraso. Em menos teminformações mais
comida e bebida. Estes
po precisa concentrar
relevantes.
são grupos vulneráveis
mais esforços. O próque podem ser prejudiprio mercado da conscados. Estas questões
trução civil sobe. O estádio do Atlético estava dentro dos pra- não foram abordados ainda pelos espaços
públicos. Esse debate está muito encerrazos e hoje já está fora dos prazos.
do pelos gestores. A população não tem
JS: Que problemas estão presen- acesso às informações mais relevantes. E
tes na construção do estádio do não se pergunta se a população está de
acordo.
Atlético?
LF: O potencial construtivo cria um recurso público. A prefeitura está abrindo mão JS: Como a gente reverte esse prode um recurso que deveria ir para os cesso de exclusão?
cofres públicos para que seja lançado no LF: Está em vias de construção um comitê
mercado, vendido entre particulares. E de monitoramento da Copa, que junta
existe o fundo de desenvolvimento eco- desde universidades, sindicatos, movinômico que vai financiar uma parte das mentos sociais, associações de bairro,
obras, que não se encaixa nestas finali- grupos de jovens, um grande campo da
dades por ser interesse privada, porque sociedade civil está se organizando e a
de uma forma ou de outra acaba benefi- ideia é fazer ações de mobilização, de
ciando uma instituição privada. Ao invés informação. A ideia é que a partir daí se
do dinheiro do imposto reverter em polí- possa organizar grupos de discussão soticas de educação, lazer, esporte, ele vai bre a Copa do Mundo para que as pessoas
ser investido em um evento que vai ter 2 compreendam o impacto da Copa na vida
ou 3 jogos, 5 dias no máximo. Pra quem das pessoas. Isso vai estar no site e em
fica todo esse investimento? O segundo materiais que iremos distribuir para orgaproblema é o que ocorre com uma popu- nizar os comitês populares. A data da
lação socialmente vulnerável. Existe pro- primeira reunião sai em breve.

Os riscos sociais da
Copa do Mundo
em Curitiba

Jornal do Sismuc: Você diz que a Então é pra estes momentos que se espeideia de que Curitiba é uma cidade ra e se segura os imóveis vazios. O que a
com pouco espaço para moradias é gente verifica é que apesar de ter se
um mito, por quê?
construído espaços públicos de particiLeandro Franklin: Existe um grande núme- pação popular como um conselho muniro de imóveis vazios, subutilizados, em cipal das cidades (o Concitiba), apesar
toda acidade. O imóvel tem que seguir um das audiências públicas em todas as redos princípios mais importantes que é o da gionais, a gente verifica que aquilo que se
função social. A propriedade tem que ter entende por participação não está ocoruma finalidade, principalmente diante de rendo.
um problema social. Não existe uma política de se apropriar de instrumentos jurídi- JS: A Terra de Direitos encaminhou
cos e urbanísticos para reduzir o déficit um documento à câmara questiohabitacional. Existe um instrumento que nando a forma como o conselho
se chama “parcelamento e edificação com- estava funcionando no ano passapulsória”. O município pode cobrar que o do.
proprietário do imóvel vazio utilize ou de- LF: No Observatório das Metrópoles a
saproprie. Isso forçaria para que os propri- gente está fazendo uma pesquisa sobre
etários dessem uma finalidade. Depois de os conselhos para avaliar a efetividade
2001, com o Estatuto
da participação popular.
das Cidades, que é a
O que a gente já pode
A
gente
principal lei que regula o
adiantar, nestes dois
verifica uma
planejamento urbano,
anos de Concitiba, é que
marginalidade
não há como dizer que
os temas que passaram
não existem meios e casão os que não eram
desses espaços
minhos de se fazer um
discutidos pelo poder
de participação
planejamento urbano
público. É como se fospopular.
que inclua todas essas
se um poder paralelo. O
pessoas que não tem
conselho trata de temas
acesso à moradia.
que não dialogam com as questões do
poder público. A gente verifica uma
JS: E porque não acontece?
marginalidade desses espaços de partiLF: O que a gente verifica, e eu gosto de cipação popular.
citar o livro “O mito da cidade modelo”, é
que o planejamento urbano está muito JS: Que tipo de preocupações a
ligado ao capital financeiro e industrial. população e os movimentos sociNão acontece porque existem interesses ais devem ter em relação à Copa
destes segmentos na manutenção do do Mundo em Curitiba?
modelo atual. É importante para estes LF: Primeiro que nós precisamos entensetores ter a especulação imobiliária, a der que a Copa do Mundo, ao invés de ser
valorização da terra, porque quando vem um evento esportivo, ela passou a ser um
um projeto de revitalização, como ocorreu evento comercial. É um evento que tem
na rua Riachuelo, o valor do imíovel sobe. muito interesse de grandes instituições

Foto: Divulgação

O advogado Leandro Franklin, especialista em direito urbanístico, falou com o Jornal do Sismuc a respeito do planejamento
excludente de Curitiba e dos problemas que estão inseridos
com a vinda da Copa do Mundo à capital paranaense. Professor
da UFPR, conselheiro da ong Terra de Direitos e pesquisador do
Observatório das Metrópoles, Franklin tem criticado a forma
como a prefeitura tem conduzido os debates com a população.
Confira:

Recursos poderiam ser destinados para bairros mais pobres da cidade.

acesse www.sismuc.org.br
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Curtas

Grécia: Parlamento aprova
medidas de austeridade e
povo vai às ruas
Foto: Divulgação

Maior parte da infraestrutra
da saúde no país está nas
mãos da iniciativa privada
Dos cerca de 6,3 mil hospitais, 69% são particulares e destinam apenas 38% de
seus leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS). As informações foram apresentadas durante o seminário "A Saúde dos Brasileiros", realizada na Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), em junho. A autora do
estudo é Célia Maria de Almeida, pesquisadora e coordenadora do Programa de
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde da Escola Nacional de
Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fundação Oswaldo Cruz).
Fonte: Brasil de Fato

***

Workshop para profissionais
trata de transexualidade
A Associação de Travestis e Transexuais Curitiba (Transgrupo Marcela Prado)
promove o segundo workshop "Geração Trans", visando aprofundar a interação
entre um grupo ainda sujeito à discriminação. O evento tratará da
transexualidade na infância, entre homens e mulheres. As inscrições são
gratuitas e as vagas são limitadas. A ficha de inscrição deve ser solicitada pelo
Em meio a protestos violentos e greves gerais, o parlamento grego aprovou o
pacote de medidas de austeridade para
conter a crise econômica do país. As reformas foram aprovadas com 155 votos a
favor, 138 contra e 7 abstenções ou faltas. O governo precisava de uma minoria
simples de 151 dos 300 votos da Casa.
Além do voto de sua base aliada, o premiê
grego obteve o apoio de alguns parlamentares conservadores, embora um membro da bancada socialista tenha desistido
de apoiar o governo, sendo imediatamente expulso do partido.
O pacote prevê arrecadar 28 bilhões
de euros com cortes de gastos e aumento
de impostos até 2015, além de várias
privatizações. Todas estas medidas almejam obter uma nova ajuda financeira
da União Europeia e do Fundo Monetário
Internacional (FMI), no valor de 12 bilhões de euros. “Faremos tudo para evitar
que o país vá à bancarrota”, declarou o
premiê grego, Giorgios Papandreu na tribuna do Parlamento.
O mercado financeiro aguardava ansioso a aprovação do pacote, especialmente dos países que compõem a zona
do euro, já que, no caso de rejeição por
parte do parlamento, a crise grega poderia resultar no calote da dívida, provocando uma situação de crise internacional.
Porém, sabe-se que a crise econômica já atinge vários países europeu. A Itália

tem 120% do Produto Interno Bruto (PIB)
em dívidas públicas. O país protagoniza o
novo capítulo da crise econômica mundial. Entretanto, os italianos apenas reforçam o diagnóstico de uma economia regional contaminada. A Irlanda está devendo 114% do PIB e a Grécia, 152%. Portugal
e Espanha também agonizam com 90% e
63% do PIB a pagar, respectivamente.
Dívidas baseadas em anos de crédito fácil
e fomentadas pela especulação financeira que hoje força cortes em receitas sociais e provoca desemprego (na Espanha é
de 20%).
A “navalha” da austeridade, imposta
pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI)
como condição a empréstimos bilionários
a esses países, agrava ainda mais a contradição que existe dentro mercado único
europeu.
Mostra também a ingerência de instituições financeiras sobre a vida dos cidadãos do continente. É o que pensa o
historiador espanhol Jorge Costa Delgado, historiador da Universidade de Cádiz
e membro do movimento 15M (15 de
maio).
Nas ruas, a população vem realizando uma série de protestos contra as medidas. Greves gerais tem sido cogitadas
pelos principais sindicatos como forma
de defender os direitos sociais e trabalhistas.

telefone 3222-3999 (ramal 22) ou pelo e-mail
carla_amaral2005@yahoo.com.br. Os participantes recebem certificado de
participação, um DVD e almoço. O evento ocorre no dia 6 de agosto, das 10 às
19 horas, em um hotel do centro da cidade.

***

Estudo apresenta situação
da mulher brasileira
A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e o Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) acabam de produzir o
primeiro Anuário das Mulheres Brasileiras (edição 2011). O documento traz
informações sobre a situação da mulher brasileira em diversos aspectos. Entre
eles o mercado de trabalho, relações familiares, espaços na política e a questão
da violência.
Chamam atenção dados sobre a ocupação das mulheres. Das que tem emprego, 17% atuam em serviços domésticos e 29% não são remuneradas. O tempo
médio gasto com afazeres domésticos na semana traz uma grande diferença
entre homes e mulheres. Dos que trabalham até 14 horas por semana nesta
atividade, 10,2% são homens e 30,3% são mulheres. O dado prova que as
mulheres estão mais sujeitas às jornadas duplas, isto é, fora e dentro de casa.
Outro dado interessante revela que as mulheres também estão bem atrás dos
homens no que diz respeito aos espaços de poder. Nos gabinetes ministeriais
elas representam apenas 14,8% dos cargos, entre os anos de 2007 e 2010. A
situação está um pouco melhor, comparado com o triênio 1999-2002, quando
não havia nenhum cargo deste nível ocupado por mulher.
Em relação à violência assusta o fato de que 43,1% das mulheres já sofream
agressão física na própria casa. Enquanto que os homens correspondem a
12,3%. A questão demonstra que a violência familiar, sobretudo contra a
mulher, ainda é motivo de preocupação, apesar da nova legislação e dos
programas sociais voltados para o problema.

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo Suas

O coletivo dos aposentados vem apresentando a cada encontro, palestras com
informações de cuidados e prevenção com a saúde. Na última reunião, dia 27 de junho,
os aposentados puderam debater sobre “Alimentação Saudável”. As convidadas foram a
nutricionista Aliani Patrícia Fregulia e a assistente social Vanessa Ferreira Lange, ambas
da secretaria do abastecimento.
Foi discutida a importância de optar por frutas, verduras e hortaliças, que cada vez
mais estão longe do prato, devido ao fator industrialização. Aliani reforçou a necessidade
de uma alimentação mais natural. “Geralmente a gente vai pelo mais prático. Ou seja, o
industrializado”, disse.
Os aposentados participaram expondo dúvidas e opiniões. Inclusive em relação à
própria alimentação. “Achei muito bom”, opinou o aposentado Benedito de Lima, 69
anos, em relação à palestra. Lima disse que aprendeu muito e vai fazer uso das informações no dia a dia para melhorar a alimentação, principalmente consumindo alimentos
ricos em vitaminas.
O próximo coletivo está marcado para 25 de julho. O tema da palestra será "Como
envelhecer saudável".

Coletivo educação

Sismuc participa da
1ª Conferência Municipal
Foto: André Rodrigues

Os trabalhadores da assistência social do Paraná
contam agora com um importante espaço para união e
construção das lutas. Trata-se de um fórum estadual
que reúne profissionais de várias áreas que atuam do
Sistema Único de Assistência Social (Suas) como
assistentes, educadores, psicólogos/as, pedagogo/as,
agentes administrativos, musicoterapeutas, terapeutas
ocupacionais, entre outros. No dia 3 de julho o fórum foi
responsável pela organização da 1ª Plenária Estadual
dos Trabalhadores do Suas-Paraná, realizado nas
dependências do Sismuc.
Dentre as principais questões abordadas estava a
eleição de delegados para as conferências de assistência social. Além disso, também foram encaminhadas
ações para o fortalecimento do fórum e a inserção do
grupo em debates nos âmbitos local, regional e nacional.
Para a servidora municipal de Curitiba Vera
Armstrong, uma das participantes do fórum, a plenária
superou as expectativas. “Estava frio e chovendo
naquele dia e mesmo assim 70 pessoas participaram.
Isto foi bastante positivo. Além disso, tinha vários
profissionais que atuam no Suas e de várias cidades do
estado, o que fez do evento um espaço representativo”,
diz ela.
A conferência municipal do Suas em Curitiba está
prevista para os dias 3 e 4 de agosto. A intenção das
organizações que representam trabalhadores, como o
Conselho Regional de Serviço Social (CRSS) e o Sismuc,
é aumentar a participação dos profissionais da área nas
conferências. Esta estratégia parte do princípio que sem
esta representatividade os interesses de gestores e
empresários acabarão prevalecendo. Os interessados
podem encontrar mais informações sobre o fórum no
blog http://ftsuaspr.blogspot.com/.

Alimentação saudável é tema da vez
Foto: André Rodrigues

Fórum debate
participação dos
trabalhadores nas
conferências

Coletivo aposentados

A presidente do Sismuc, Marcela Alves Bomfim (dir.
foto), fez parte da mesa do Ciclo de Palestras para a 1ª
Conferência Municipal de Educação de 2011, realizado
no dia 27 de junho, no Centro de Convenções de
Curitiba.
Marcela participou como coordenadora do Conselho
de Educação. O tema dessa palestra foi “Gestão e
Financiamento da Educação”, questão fundamental para
discussão entre os trabalhadores da área. Presidiram a
mesa Heloisa Luck e Andrea Barbosa Gouveia, especialistas no assunto.
O Ciclo de Palestras debateu ainda os temas
“Inclusão e Diversidade” e “Educação Integral”.

acesse www.sismuc.org.br
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Sinopse: Contra o
machismo

25/07 – Coletivo aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

O reconhecimento dos direitos da mulher trabalhadora não ocorreu por
uma boa vontade de patrões ou de governos. É o que mostra o filme “Terra
Fria”, lançado em 2005, no qual uma mulher, mãe de dois filhos, abandona o
marido, depois de agressões físicas. Para sobreviver, se vê obrigada a trabalhar
em uma mina, local onde imperavam relações machistas de trabalho. Baseado em fatos reais, ocorridos
no interior dos Estados
Unidos, o filme mostra a
opressão sofrida por mulheres e as “vistas grossas”
feitas pelas autoridades aos
constantes assédios sexual
e moral.
Ficha técnica:
Título original: North Country
Diretor: Niki Caro
Elenco: Charlize Theron,
Frances McDormand, Woody
Harrelson
Gênero: Drama
Ano: 2005
Classificação: não disponível
País: EUA

25/07 – Reunião sobre aposentadoria especial
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

03 e 04/08 – Conferência
Municipal Suas
Horário: das 8 às 18 horas
Local: Universidade Positivo

26/07 – Reunião de representantes
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc

04/08 – Coletivo guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28/07 – Curso de formação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

08/08 – Coletivo saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

29/07 – Negociação FAS
Horário: 8 horas
Local: Sede FAS

10/08 – Assembleia Geral
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

29/07 – Coletivo FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

15/08 – Coletivo polivalentes
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

29/07 – Coletivo educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

18 a 20/08 – Plenária CUT-PR
Horário: o dia todo
Local: Praia de Leste

29/07 – Curso de formação
Horário: das 9 às 17 horas
Local: Sismuc

26/08 – Coletivo FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

30/07 – Curso de formação
Horário: das 9 às 17 horas
Local: Sismuc

26/08 – Coletivo educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Debate importante

Resenha: Ciclo de estudos sobre Curitiba
No topo do mundo
Baseado numa história real vivida pelo austríaco Heinrich Harrer, “Sete Anos
no Tibet” narra como ele chegou ao Tibet (continente asiático) e como se tornou
tutor do atual Dalai Lama. Um impressionante relato de uma aventura inesquecível
e de uma civilização no topo do mundo.
Harrer dá uma boa ideia de como era a vida
daquele povo antes da invasão chinesa.
Num lugar onde reina a paz e a religião
e mesmo a favor de mudanças e de certo
progresso, o austríaco dosou opinião e respeito às tradições e aos costumes do povo
daquela terra. O amor de Harrer por aquele
lugar está em cada capítulo. O livro é uma
excelente fonte de conhecimento de uma
cultura que apesar de violada ainda existe
naquela região.

Até novembro, o Centro de Estudos
Políticos e Culturais Ernesto Che Guevara
realiza o “Ciclo de estudos sobre a Grande
Curitiba”. O objetivo é proporcionar espaço onde agentes políticos, ativistas,
gestores e militantes sociais que têm acumulado experiências na luta social e na
gestão pública participativa, possam dialogar os dilemas que envolvem a cidade
de Curitiba e a região metropolitana, suas
contradições e desafios, da cidade que
temos e a cidade que queremos.

Temas
• Ocupação territorial 28/07
• Segurança Pública 26/08
• Meio Ambiente 29/09

Ficha bibliográfica:
HARRER, Heinrich. Sete Anos no Tibet. Trad.
Bettina Gertum Becker. Porto Alegre: L e PM,
1997.

• Desenvolvimento Social e econômico 28/10
• Análise Cultural política e social
de Curitiba 24/11

acesse www.sismuc.org.br

Serviço:
Local:Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná (SENGE)
Rua Mal. Deodoro, 630, 22 – Andar, Conjunto 2201
Centro Comercial Itália
Das 19h às 21h.
Contato: centroche@terra.com.br
Fonte: Centro Che Guevara

