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Editorial

Ampliar nas lutas e
avançar nas conquistas
Os trabalhadores do serviço público municipal de Curitiba vem

População pode
conhecer luta pelas
30 horas dos excluídos

mostrando sua força e deixando claro para o prefeito o poder da nossa
organização. Colocamos o bloco na rua e divulgamos todas as nossas
pautas para a sociedade curitibana. Salários, condição de trabalho, fim
do assédio moral, redução da carga horária, em resumo, respeito e
valorização. As conquistas vêm acontecendo.
O dia 20 de junho pode ser considerado como um marco deste
momento. Nesta paralisação com a participação de várias categorias,
os trabalhadores desvendam a política de Luciano Ducci que é de
beneficiar poucos. Dentistas entram em greve, enfermeiros começam
a se organizar, educadores fecham cmei’s por falta de funcionários,
auxiliares de enfermagem, thd’s e acd’s reafirmam, suas pautas, agen-

O Sismuc lançou mais uma edição do informativo
Curitiba de Verdade. Desta vez o impresso traz a luta
dos servidores da saúde excluídos do projeto de lei
que prevê a jornada de trabalho de 30 horas. O objetivo é mostrar para a população curitibana que a saúde
é realizada por uma equipe de profissionais e que não
deve haver discriminação ou diferença entre servidores que atuam em funções parecidas. A versão digital
pode ser baixada na página do Sismuc na internet.

tes administrativos mobilizam toda a estrutura da prefeitura, abastecimento barra a terceirização, polivalentes rediscutem suas carreiras. A

Coluna do leitor

saúde, educação e várias outras secretarias gritam suas pautas. Trabalhadores da saúde que são excluídos se mantém na luta com apoio
das outras categorias e aplaudindo a vitória dos que já conquistaram.

CMEIando um 2012 melhor

A assembleia do dia 19 de outubro, com excelente representatividade, aprovou os novos pisos dos servidores para o nível básico,

Lojas e casas enfeitadas e luzes a piscar não nos deixam a menor dúvida: o espírito do

médio, técnico e superior e unificou a categoria. O Sismuc avança muito

natal já se faz presente nos dias e noites curitibanas. Aguardamos a anunciada visita com a
ansiedade de crianças que esperam um presente e que desejam acreditar que desta vez ele vai
chegar, mesmo em um mundo tão desigual. Chegaram acompanhados de ajudantes e com um
largo sorriso. Abraçaram-nos. Ouvem nossas solicitações e nos adoçam com a promessa de um
2012 melhor.
Embora haja semelhança, não estou falando de Papai Noel, nem dos ajudantes que eram

mais do que na aprovação da pauta. Conquistamos mesa permanente
e semanal de discussão destes pisos e as 30 horas da saúde.
A entidade dos servidores da prefeitura vem crescendo e avançando não só nas lutas, mas também no seu tamanho. Chegamos a mais
de 10 mil sindicalizados e, com a campanha de sindicalização, vamos
chegar aos doze mil ou mais. Este avanço possibilita colocar nossas

mobilizar e organizar. Esse é nosso papel; melhorar a vida dos traba-

duendes comandados por ele. E sim do pessoal do Núcleo de Educação. Em comum, somente
as promessas de que se “nos comportássemos, seríamos atendidos”.
Mesmo sabendo que, assim como Papai Noel, os pedidos não atendem a todos, alguns
com a mesma inocência natural das crianças, outros desconfiados, pois já conhecem bem dos
natais anteriores e sabem o quanto ele pode ser injusto.
Ao final, todos esperamos um Feliz Natal e um 2012 com menos promessas e mais ações,

lhadores e trabalhadoras e mudar os rumos desta sociedade. Esse é

mais respeito ao nosso trabalho e um mundo melhor.

bandeiras de luta na rua através de outdoors em toda a cidade. Não é
por acaso que nosso jornal traz, nesta edição, quatro páginas a mais
do que o habitual. Isto é o resultado da luta e organização dos trabalhadores do serviço público municipal de Curitiba, ou seja, o Sismuc é
uma entidade de luta e com credibilidade para avançar, conquistar,

nosso ideal.
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Debatendo estratégias

Ação unificada

Sismuc participa
de curso sobre
comunicação
e hegemonia
17º Curso Piratinga de
Comunicação foi
realizado em novembro,
no Rio de Janeiro
Foto: Manoel Ramires

Diretores do Sismuc participam do evento.

A luta dos trabalhadores está viva em um
mundo em ebulição. Agora, como pressionar os
patrões, as chefias e a mídia e como manter o
ânimo dos trabalhadores em busca de conquistas? Essa foi a provocação feita por Vito
Giannotti, membro do grupo diretivo do Núcleo
Piratininga de Comunicação (NPC). O Sismuc
participou do curso com a presença de três diretores, que trocaram experiências com outros sindicatos do Brasil, do Paraná (Sindicato dos Bancários, Correios, Senge, Sismmac e Sindijus) e
com os movimentos sociais.
O 17º Curso Anual do NPC mostrou estratégias de como os trabalhadores podem se organizar para se comunicar entre si e com a população em geral. “Nosso objetivo é o mesmo há
quase 20 anos: melhorar a comunicação dos
trabalhadores e estimular que as pessoas disputem a nossa visão de mundo contra a burguesia e os patrões. Nós queremos um mundo livre
e com liberdade”, defende Giannotti.
Foram cinco dias de curso com intelectuais, líderes sindicais e jornalistas. “O intuito é
saber os assuntos que são mais discutidos no
país e levar para os bancários de Curitiba. Com
isso, na nossa revista, a gente amplia os temas
que não sejam só banco, juros ou situação econômica”, disse Paula Padilha, jornalista do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região Metropolitana.
O NPC e o Sismuc planejam trazer a ideia
do curso para Curitiba, em 2012, possibilitando
o debate para os sindicatos e comunicadores
regionais.

Ataque ao Sismuc
Ducci ameaça direitos sindicais
Atitude fascista tenta desarticular lutas dos trabalhadores da prefeitura
As mobilizações e campanhas

Sismuc.

lançadas pelo Sismuc recentemente em favor dos trabalhadores causaram uma forte reação por parte do
prefeito de Curitiba Luciano Ducci. Ele
articulou a aprovação de uma emenda que restringe a liberação de servi-

Realização de greves, assembleias, mobilizações, que vem se
intensificando nos últimos anos,
podem perder força drasticamente. Esta é a avaliação da diretoria
do Sismuc, caso a alteração seja

dores para a direções sindicais. O documento apresentado no dia 29 de
novembro, na câmara municipal, limita o exercício do direito sindical,
prevendo a redução de servidores
nos sindicatos do município (Sismuc

aprovada. As campanhas pelo aumento de salário, por melhores
condições de trabalho e por mais
qualidade de vida podem reduzir
para menos da metade do que é
realizado atualmente. No mês

e Sismmac). Hoje o Sismuc conta
com 10 diretores liberados. Se a mudança for aprovada, a quantidade
reduz para 4, inviabilizando em muito o trabalho realizado, atualmente.
“A cassação das liberações chei-

passado, o sindicato chegou aos
10 mil sindicalizados e se apresenta hoje como um importante
instrumento de controle social da administração municipal. Além disso, tem
conseguido conquistas importantes

paranaense, realizada no dia 1º de
dezembro, na sede do Sismuc, visando impedir que a imposição siga

ra à ditadura. Eles sabem que o
Sismuc é um sindicato forte e em
crescimento, que vem fazendo a diferença para os servidores e tem buscado a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. Agora,
querem restringir o direito à livre or-

para diferentes segmentos da categoria. Dentre os mais recentes estão guardas municipais, fiscais, cirurgiões-dentistas, educadores e servidores da saúde.
Mobilização
Diante desta grave ameaça à li-

em frente. Parlamentares e líderes
de movimentos sociais também participaram. Outra ação em andamento é a campanha para envio de mensagem aos vereadores, pedindo a
imediata retirada da proposta de
emenda. Um modelo e o endereço

ganização dos trabalhadores”, aponta Eduardo Recker Neto, diretor do

berdade sindical, o Sismuc convocou
uma plenária do movimento sindical

dos vereadores pode ser encontrado na página do Sismuc na internet.

Mussolini, o “Duce” italiano
As medidas que vem sendo tomadas pelo atual prefeito
de Curitiba Luciano Ducci guardam sérias semelhanças com
fatos históricos. No mesmo período em que predominou o
nazismo na Alemanha, liderada por Adolf Hitler, na Itália,
Benito Mussolini comandava o fascismo. Apelidado de Duce,
título dado ao primeiro-ministro italiano, Mussolini governou
com mão de ferro o país e contou com o apoio dos nazistas.
Para manter o controle sobre os trabalhadores e evitar as
revoltas sociais, ele restringiu as ações sindicais. Direito de
greve, liberdade de organização no local de trabalho e ações
que iam contra seu governo eram duramente reprimidas e as
lideranças eram perseguidas. É justamente neste período que
surge o corporativismo, um modelo de organização que transformava os sindicatos em parceiros dos empresários, deixando de lado as lutas da classe trabalhadora. Tudo sob controle do governo.

acesse www.sismuc.org.br
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Contra a discriminação

Trabalhadores da saúde entram
em greve pelas 30 horas
Luta antiga
A luta pelas 30 horas na saúde é antiga. Desde a primeira Conferência Municipal de Saúde, realizada em 1991, os delegados do Sismuc tem apresentado
propostas de resolução na qual se determina a redução da jornada de trabalho.
Em 1995, um projeto de lei (142/95) chegou a tramitar na câmara municipal,
prevendo as 30 horas. Apresentada pelo vereador Antonio Borges dos Reis (PSDB),
a mudança foi engavetada, seguindo um pedido do então prefeito Rafael Greca.

Redução da jornada na saúde

PL das 30 horas é avaliado
nas comissões da câmara

Os trabalhadores da saúde, excluídos do projeto de lei que reduz a jornada de trabalho para 30 horas semanais
na prefeitura, aprovaram a realização de
greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após a prefeitura se recusar a adiantar as negociações para
estender o direito a jornada de 30 horas
semanais para outros 15 segmentos de
trabalhadores da saúde.
O argumento apresentado pela secretária de saúde Eliane Chomatas para
manter a diferenciação decorre, segundo ela, da natureza do trabalho. “A redução da jornada para as cinco categorias
se deve aos que trabalham nas unidades de saúde com atendimento direto
da demanda espontânea, urgência e
emergência. São as categorias que sofrem maior pressão”.
“Não vamos mexer no projeto atual, porque essa foi uma decisão de
assembleia, conforme acordo definido
com a administração. Mas nós queremos um encaminhamento para que os
‘excluídos’ tenham o direito garantido
também”, diz Marcela Alves Bomfim,
presidente do Sismuc.
Os membros da comissão de trabalhadores questionaram o critério.
“Muitos de nós estamos adoecendo e
tomando remédios por conta do

estresse. 30 horas é qualidade de vida
e qualidade de vida é qualidade de trabalho para o atendimento à população”,
aponta Lucimara Fediuk, técnica em saneamento.
Durante a reunião, eles ainda pontuaram os riscos da profissão aos quais
também estão expostos. Dentre eles, as
agressões a servidores, os riscos químicos e biológicos, o atendimento realizado pela equipe de saúde, que inclui desde o agente administrativo até farmacêutico. Cerca de 1,2 mil trabalhadores compõem o grupo dos chamados “excluídos”.
Resposta
A proposta da secretária de recursos humanos Maria do Carmo é debater primeiro a revisão dos pisos salariais, o que deve seguir até fevereiro do
ano que vem. Após aprovado estes projetos e com uma nova previsão orçamentária, seria retomado o debate sobre as 30 horas, o que ocorreria a partir
de 2 de fevereiro, segundo ela.
O prazo da negociação foi revisto,
após a cobrança dos diretores do
Sismuc de antecipação das negociações devido ao período eleitoral. A partir de 7 de abril já não será mais possível encaminhar projetos desta natureza para a câmara em função do período eleitoral.

O projeto de lei que estabelece a
jornada de trabalho de 30 horas semanais para enfermeiros, técnico em
enfermagem, técnico em higiene dental, auxiliar de consultório dentário e
auxiliar de enfermagem está tramitando na câmara municipal. O documento foi apresentado na comissão
de legislação da câmara. A vereadora

professora Josete pediu vistas para verificar se há algum problema jurídico.
Ele voltará a ser debatido pela com
comissão de legislação em breve e
deverá passar por mais duas comissões antes de seguir para votação no
plenário. Diretores do Sismuc acompanham o andamento dos debates na
câmara.

Informar para organizar

Sismuc realiza pesquisa
com polivalentes
O Sismuc está aplicando uma pesquisa com os polivalentes. O objetivo é
identificar as necessidades e desejos
desses trabalhadores. Após a coleta de
informações, será elaborado um documento e apresentado ao coletivo do segmento para encaminhamento de algumas reivindicações à prefeitura.
O dirigente Natel Cardoso dos Santos é quem realiza as abordagens e entrevistas. Locais de trabalho como
almoxarifado, zoológico, segundo distrito, usina de asfalto, jardim botânico, foram visitados. Cerca de 150 trabalhadores já responderam ao questionário elaborado pelo sindicato.
Pauta
Dois importantes assuntos encabe-

acesse www.sismuc.org.br

çam a pesquisa: descritivo de função e
piso salarial. Em relação ao descritivo de
função, o assunto tem gerado polêmica,
pois a categoria não ficou satisfeita com
a nomeação para “polivalentes” – fixada
na lei 11 mil. De acordo com trabalhadores ouvidos pelo sindicato, nada melhor
do que constar a função/profissão original do trabalhador ao invés de um termo
genérico.
Piso
O piso é outro assunto bem debatido
pela categoria. Em uma breve interpretação dos dados coletados, percebe-se que
eles estão insatisfeitos com o piso. Perguntados sobre qual valor seria o ideal, a
maioria das respostas apontou um média de salário na base de R$ 2,5 mil.
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Quem cuida da família...

Campanha pelo aumento
dos pisos ganha as ruas
Sismuc publica outdoors em vários pontos da cidade para sensibilizar população
Foto: André Rodrigues

A campanha dos servidores da prefeitura de Curitiba pelo aumento do piso
salarial foi estampada em outdoors em
vários pontos da cidade. A arte traz uma
foto de servidores reais de diferentes
segmentos da administração com a seguinte frase: “Quem cuida da família da
gente merece salário decente”. Trata-se
de uma alusão à campanha da prefeitura, chamando a atenção para a falta de
valorização profissional por parte do prefeito.
O Sismuc é responsável pelo material, encaminhado como uma das ações
após a assembleia do dia 19 de outubro, da qual participaram mais de 700
servidores. Na ocasião os trabalhadores
aprovaram a pauta de reivindicação
unificada, visando garantir que nenhum
servidor ganhe menos de R$ 1,5 mil de
vencimento. Para os servidores do nível
...merece salário decente
médio, a meta é estabelecer o mínimo
de R$ 2,5 mil, para o nível técnico R$ 3
mil e nível superior R$ 4,5 mil.
De acordo com a secretária de imprensa e comunicação do sindicato,
Alessandra Cláudia de Oliveira, o principal objetivo é sensibilizar a população.
“É importante que as pessoas saibam
que o servidor municipal que faz todo o
A indignação dos servidores com a
trabalho da prefeitura, não vem sendo
situação atual e com o valor dos saláritratado com respeito. Queremos que a
os fez com que o Sismuc adiantasse o
população apoie nossa campanha e ajulançamento da campanha de lutas
de a cobrar o prefeito Luciano Ducci”.
2012. No dia 14 de dezembro ocorre a
Foram 21 outdoors, expostos durante 15 dias, pagos com dinheiro
das mensalidades
sindicais. O custo
total da campanha
ficou em R$ 11 mil.
Muitos servidores
disseram ter visto o
material e, na avaliação, da diretoria
do Sismuc, o resultado foi bastante
positivo para os tra700 pessoas participaram da última assembleia geral, em
balhadores.

Assembleia geral dia 14 marca
início da campanha de lutas 2012
assembleia geral dos servidores para
debater e aprovar a pauta geral de reivindicações. O documento será entregue
à prefeitura, solicitando a elaboração de
um calendário para debater o assunto.
O Sismuc vem
Foto: Sismuc
defendendo na mesa permanente de
negociação com a
administração a incorporação das remunerações variáveis. A medida seria
uma das alternativas para garantir
que os servidores tivessem aumentos
salariais adequados
com a realidade de
Curitiba.
outubro.

acesse www.sismuc.org.br

O objetivo é garantir que nenhum
servidor ganhe menos de R$ 1,5 mil de
vencimento. Para os servidores do nível médio, a meta é estabelecer o mínimo de R$ 2,5 mil, para o nível técnico
R$ 3 mil e nível superior R$ 4,5 mil. Os
aumentos, no entanto, deveriam ser dados em porcentagens para que os servidores com mais tempo de serviço tenham garantidos os benefícios.
Mobilizações e campanhas
Para avançar nesta reivindicação,
os servidores prometem iniciar um processo de mobilização para pressionar
o prefeito Luciano Ducci. Uma das preocupações refere-se ao período eleitoral,
pois mudanças nos salários devem ser
aplicadas no máximo até 6 meses antes do pleito. O objetivo é que as mudanças sejam aprovadas antes disso.
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Prioridade é a eleição

Ducci prioriza eleições e ignora servidores
Gestão atual compromete orçamento municipal com dívidas recordes enquanto reduz gastos com pessoal
financiadores de campanha, os currais
eleitorais e a venda de votos é que irão
decidir as eleições”. Ele cita como exemplo a Linha Verde: “Agora serão vendidos
títulos de potencial construtivo na Linha
Verde, mas, ao contrário do espírito da
Lei do Solo Criado, tais recursos não serão usados para subsidiar a construção
de moradias populares, mas sim para a
realização de obras na própria Linha Verde”.
Servidor ignorado
Além de terceirizar as obras, beneficiando a iniciativa privada na explora-

ção do serviço público, o que encarece
os gastos, a prefeitura também tem deixado de considerar o investimento em
pessoal. Aumentos salariais e crescimento do quadro funcional, por exemplo, não
são expostos claramente na proposta de
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
“O servidor é quem de fato faz a política pública. Os trabalhadores vêm sofrendo porque não conseguem desempenhar seu papel como gostariam e nem
realizar os seus projetos pessoais, devido
aos baixos salários. É só ver quantos servidores tem empréstimos hoje”, aponta
Marcela Bomfim, presidente do Sismuc.

Cartilha neoliberal
Linha Verde: empréstimos que comprometem o orçamento.

Enquanto cresce a dívida do município, em função de grandes e
eleitoreiras obras, o investimento em
pessoal na prefeitura de Curitiba está
em declínio. Se em 2008, a folha de
pagamento correspondia a 37,88% da
receita corrente líquida, em 2011, este
valor caiu para 36,81%. Já as dívidas
cresceram mais de 100% nos últimos
três anos, passando de R$ 289 milhões
em 2009, para R$ 635 milhões, previstos até o final de 2011 e, devendo chegar a R$ 799 milhões até o final de
2012.
A justificativa da administração
municipal para a preferência por determinados gastos está na Copa do Mundo, conforme declarações de Luciano
Ducci.
A maior parte deste recurso que
deve comprometer parte do orçamento
da cidade para os próximos anos deve

ser aplicado em grandes obras estruturais. Entre elas a construção do metrô,
as reformas em avenidas e na estação
rodoferroviária. Uma boa parte vai também para obras da Linha Verde Norte e
na implantação de dois novos parques
na bacia do Rio Barigui.
Inaugurações ano que vem
A maioria destas obras devem ser
inauguradas no ano que vem, quando
ocorrem as eleições. A estratégia de
marketing tem a ver com os objetivos de
Luciano Ducci em ser eleito prefeito.
Obras inauguradas mais próximas da eleição são lembradas mais facilmente pelos eleitores.
O professor de História da UFPR,
Dennison de Oliveira critica as prioridades das últimas gestões da prefeitura de
Curitiba. “O clientelismo, o uso da maquina pública, o paternalismo, a troca
de favores entre candidatos e seus

Ducci quer usar fundação para
terceirizar médicos dos cmum’s
O prefeito Luciano Ducci está dando mais um passo no aprofundamento da terceirização na saúde pública de Curitiba. Agora, o objetivo é
usar a Fundação Estatal de Direito
Privado para contratar médicos para
atuarem nos centros de urgência e
emergência (cmum’s). Segundo a proposta apresentada no último dia 17,
na reunião do conselho municipal de
saúde, a prefeitura repassaria aos
hospitais conveniados R$ 780 mil até
30 de abril de 2012, antes da mudança.
Os profissionais seriam contratados por teste seletivo em regime
celetista, ganhando R$ 38 a hora, o
que corresponde a R$ 3.040 líquido
mensal para uma jornada de 20 horas
semanais. Um médico da prefeitura
contratado por concurso público recebe hoje, para a mesma jornada, um
piso salarial de R$ 2.043.
Contrariando os argumentos da
administração municipal, de que a
terceirização agiliza a contratação de
funcionários, o Hospital do Idoso continua fechado desde a aprovação do
projeto de fundação, em novembro de
2010. Até o momento os profissionais
que deveriam atuar no estabelecimento, não foram contratados.
Hoje os cmum’s já atuam com profissionais terceirizados, contratados pelos hospitais conveniados com a prefeitura, que repassa R$ 8,2 milhões
por ano a estas instituições, segundo

acesse www.sismuc.org.br

Secretária municipal de saúde
Eliane Chomatas.

o último contrato. O modelo de gestão
estaria causando uma série de transtornos, como aquele em que a auxiliar
de enfermagem Maria Rosilda foi
agredida por um usuário que reclamava da demora no atendimento.
Na opinião de Ivone dos Santos,
representante do Sismuc no conselho,
a crise não estaria resolvida porque
está mantida a mesma forma de
contratação. “Este profissional não tem
o mesmo compromisso que o servidor
concursado, que tem plano de carreira”, argumenta.
Falta democracia
Na reunião, convocada de forma
extraordinária, os conselheiros não tiveram acesso à proposta anteriormente. Ou seja, não houve tempo para que
mudança fosse debatida.
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Agressões em cmum expõem crise de gestão
Terceirização de profissionais e protocolo de
Manchester estão entre os principais problemas
Foto: Manoel Ramires

Em condições precárias

Prefeitura fecha armazéns
mais cedo em 2012
Atendimento será reduzido em 2 horas, com
remanejamento de servidores e aumento da carga

Filas nas unidades causam revolta na população.

A auxiliar de enfermagem Maria
Rosilda e o enfermeiro José Marcelo de
Oliveira foram agredidos enquanto desempenhavam suas funções no cmum
Sítio Cercado. Maria teve seus cabelos
puxados por uma paciente em cena gravada por emissora de TV. Já José Marcelo foi ameaçado e tomou dois tapas no
braço de outro paciente. Os fatos ocorreram no mês passado, dias 8 e 20, respectivamente.
Ambos os trabalhadores fizeram
boletim de ocorrência e assinaram a
Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) de forma espontânea, uma vez que
a administração municipal não os orientou como proceder no caso. “A prefeitura não prestou nenhuma assistência. Eu
mesma abri a CAT e solicitei a perícia.
Ninguém me procurou pra mais nada,
nem mesmo o coordenador do cmum
que estava no momento da agressão”,
relata Maria Rosilda.
José Marcelo de Oliveira também
não teve suporte da prefeitura. Ele só
soube que devia fazer o boletim de ocorrência e assinar a CAT após ter conversado com o diretor do Sismuc, Diogo
Rodrigo Monteiro. Marcelo reclama do
descaso: “Eu me sinto abandonado.
Afastaram-me do cmum e ainda cancelaram meus plantões. Eu até tive prejuízo financeiro”.
As agressões são resultado da falta de médicos em horários de pico de
atendimento. Os servidores relatam que
muitos médicos não vão trabalhar ou tra-

tam mal os pacientes. “O problema é que
os médicos demoram pra atender. No
meu dia havia apenas um médico. Eles
faltam ou simplesmente demoram a
atender”, aponta o enfermeiro.
A prefeitura promete tentar resolver
o problema, repassando a responsabilidade de gestão de pessoal para uma fundação. Opção questionada pelo Sismuc:
“A maioria das reclamações já envolve
os médicos que são terceirizados.
Terceirizando ainda mais a situação só
tende a piorar, além do que isso diminui
o controle da população sobre o serviço
prestado”, questiona Marcela Bomfim,
presidenta do Sismuc.
Falhas do protocolo de Manchester
O protocolo também é apontado
como um grande agravante da
superlotação dos cmum’s de Curitiba. O
tempo de avaliação do paciente é de
apenas de três minutos, o que é muito
pouco e acaba mecanizando o processo. “Há uma grande discussão dos médicos da família condenando o protocolo
de Manchester, porque ele acaba tendo
um foco apenas na doença e esquecendo do indivíduo”, questiona o médico
Eduardo Funchal.
O protocolo não é aplicado em toda
a rede de saúde ou ainda é aplicado de
forma improvisada. Além disso, a estrutura de atendimento da prefeitura acaba
empurrando os pacientes do posto de
saúde para as unidades 24 horas, “e aí
os casos mais graves sempre são prejudicados”, alerta o médico.

Os armazéns da família vão fechar duas horas mais cedo a partir de
2012. Segundo informações de servidores, o atendimento que atualmente
é feito das 9 às 19 horas será realizado até 17 horas. A mudança do horário tem impacto direto nos trabalhadores de baixa renda que utilizam os armazéns após sua jornada de trabalho.
Além da redução do horário de funcionamento, a prefeitura também vai reduzir as equipes das atuais duas escalas para apenas uma escala por dia.
O “enxugamento” do atendimento à população se deve ao fato da prefeitura prometer abrir mais dois armazéns da família. No entanto, a construção dessas novas unidades não vem
acompanhada da contratação de mais
servidores públicos. “A prefeitura quer
enxugar a equipe dobrando nosso trabalho através das transferências”, alega uma agente administrativa que pediu para não ser identificada. A mudança, segundo os trabalhadores, também vai aumentar as filas e piorar o

serviço prestado. “O povo não vai diminuir. Pelo contrário, vai se concentrar. E
nós, além do trabalho no caixa, muitas
vezes temos que trabalhar na reposição”, explica a servidora.
Combate às terceirizações
No mês de setembro, em reunião
na regional matriz, o secretário de abastecimento, Humberto Malucelli Neto,
havia afirmado que 50% dos funcionários não estavam satisfeitos com o trabalho desempenhado nos armazéns da
família. Isso justificaria a necessidade
de terceirizar ainda mais o atendimento nos armazéns. No entanto, os agentes administrativos protestaram da proposta, obrigando a prefeitura a recuar,
conta Cáthia Regina, diretora de base
do Sismuc: “Nós questionamos que as
faltas vão acontecer do mesmo jeito e
que a prefeitura deve melhorar seu
comprometimento com os servidores.
Por fim, apontamos a reclamação de
que os terceirizados faltam frequentemente, obrigando os servidores a fazerem a reposição das mercadorias”.

Agressão a servidor é crime
Agressão a funcionário público é considerado crime por desacato, segundo
o artigo 331 do Código Penal. A pena prevista é prisão de seis meses a dois
anos ou multa. Como proceder:
- Fazer a CAT;
- Fazer boletim de ocorrência na delegacia mais próxima e isso já pode gerar
uma ação criminal;
- Pode processar a pessoa por danos morais e até materiais, se for o caso, no
juizado especial cível, pedindo indenização;
- Deve avisar imediatamente a chefia para que adote providências;
- Se estiver inapta para o trabalho ou precisar de repouso, o médico que
atender poderá conceder licença para tratamento de saúde;
- Pode denunciar as condições de trabalho e prestação de serviços ao Ministério Público Estadual;
- Por fim, se o dano decorreu de ação ou omissão do município, pode processar
também a prefeitura.

acesse www.sismuc.org.br
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Fim da prisão bancária

Servidores voltam a ter opção para
escolher banco da conta-salário
A partir do dia 1º de janeiro de 2012
os servidores estarão livres para escolher
em qual banco desejam receber o salário. Segundo a resolução 3.424, do Banco Central, o contrato do banco com a prefeitura termina em 31 de dezembro de
2011. A diretoria do Sismuc pretende
debater a migração das contas com a prefeitura, mas até o momento não foi chamada para um debate.
Como proceder
Para encerrar a conta, transferir o dinheiro ou solicitar o depósito em outra
conta, o servidor deve fazer o pedido por
escrito na agência na qual é cliente. O
Santander tem até 5 dias para atender o
pedido, conforme a resolução 3.402/
2006. Não pode haver nenhum custo
para transferência, total ou parcial, dos
créditos para outras instituições; saques,
totais ou parciais, dos créditos; ou fornecimento de cartão magnético e de talão
de cheques para movimentação dos cré-

ditos.
Caso haja algum problema ou o
banco se recuse a fazer o serviço, o servidor deve procurar o Sismuc.
Lembrando
Em 2007, quando o Santander
venceu a licitação para processamento
da folha de pagamento da prefeitura,
os servidores perderam a opção de escolher o banco onde desejavam receber o salário. Na ocasião, o Santander
pagou R$ 140,5 milhões para ter o
monopólio das contas.
Nestes último quatro anos, muitos
servidores contraíram dívidas que comprometem o orçamento familiar. Este é
o resultado da política da prefeitura que
aumentou a margem de endividamento
dos servidores, ao invés de aumentar
os salários. Os valores das gratificações
também passaram a compor a margem
consignável para empréstimos, ultrapassando os 30% do salário.

Banqueiros felizes
Os juros bancários corres-pondem atualmente a um dos principais responsáveis pelos lucros astronômicos dos bancos. Dados do Banco Central
apontam que em 2009 o lucro com este mecanismo atingiu 269,3%. Só o
Santander, sétimo banco brasileiro em lucro no primeiro semestre deste ano,
garantiu R$ 1,874 bilhões, nesse período. Animados com um governo disposto a contribuir com essa tendência de lucros, os bancos são um dos principais
financiadores da última campanha eleitoral de Beto Richa. Conforme prestação de contas apresentada pela sua candidatura ao Tribunal Regional Eleitoral, só os bancos teriam doado R$ 204 mil. Dentre os doadores está o Santander.

Conhecer os direitos é organizar a luta

Estágio probatório e direito de greve
Todo servidor municipal já passou
ou está passando pelo período de
avaliações conhecido como estágio
probatório. Porém, as dúvidas sobre
os direitos ainda são frequentes e, sabendo disso, algumas chefias se utilizam das ameaças contra aqueles que
estão em avaliação para praticar assédio moral contra os trabalhadores,
ameaçando reduzir notas ou punir de
alguma outra forma, inclusive com
ameaças de exoneração.
A fim de preparar a categoria contra essas pressões, o Sismuc publica
uma matéria especial para tirar as
principais dúvidas quanto ao estágio
probatório.
Direito de greve
Um dos pontos de maior dúvida é
quanto à possibilidade ou não de participar de greves ou quaisquer outras
atividades sindicais. A lei 10.815 de
16 de outubro de 2003, que regulamenta o estágio probatório da prefeitura de Curitiba, não faz nenhuma re-

ferência a isto. No artigo 1º, parágrafo 3, são listadas quais ocasiões não
serão consideradas durante a avaliação, como é o caso de licenças gestante, paternidade, para prática de cursos,
entre outros. A participação em greves,
por exemplo, não é citada. No entanto,
esse direito está resguardado por uma
lei federal e pela Constituição Federal
(CF), que estão em um âmbito superior
à lei municipal.
O artigo 9º da CF, por exemplo,
diz: “É assegurado o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo
e sobre os interesses que devam por
meio dele defender”. Esse direito é
estendido a todos os trabalhadores,
inclusive aos servidores municipais.
A ratificação da Convenção 151,
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pelo governo brasileiro,
também é um ponto a favor dos trabalhadores. Pela norma que está em
vias de ser regulamentada, “os traba-

lhadores da função pública devem
beneficiar de uma proteção adequada contra todos os atos de discriminação que acarretem violação da liberdade sindical em matéria de trabalho”. E acrescenta, ainda, a seguinte proibição às administrações públicas: “despedir um trabalhador da função pública ou prejudicá-lo por quaisquer outros meios, devido à sua
filiação numa organização de trabalhadores da função pública ou à sua
participação nas atividades normais
dessa organização”.
Além disso, as decisões da justiça também têm caminhado no sentido de reconhecer o direito de organização sindical dos servidores. Na última greve dos guardas de Curitiba, por
exemplo, os juízes determinaram a
legalidade da greve, sem discriminação de quais trabalhadores poderiam
ou não participar do movimento. O
mesmo ocorreu na greve dos cirurgiões-dentistas, em setembro, quando

acesse www.sismuc.org.br

o prefeito foi derrotado na justiça.
Isso significa que os servidores, estejam ou não em estágio probatório,
não podem sofrer nenhum tipo de punição por participação em atividades
sindicais. Qualquer anotação no formulário de avaliação do estágio que deprecie o servidor deve ser denunciada,
pois é um ato ilegal.
Em caso de ser prejudicado
Todo servidor que se sentir prejudicado nas avaliações ou mesmo for
encaminhada sua exoneração tem o direito ao contraditório, conforme o artigo 20, parágrafo 2 da lei do estágio
probatório. Ou seja, pode discordar da
decisão e solicitar um novo procedimento para avaliação. Este servidor
também pode ser representado pelo
Sismuc, o qual dispõe de assessoria jurídica para atender também estes casos. O primeiro passo, no entanto, é
estar sindicalizado, pois este é um prérequisito para ser representado legalmente.
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Por traz do marketing

Propaganda “cidade
da gente” esconde os
conflitos de Curitiba
Qual Curitiba é da gente? É a cidade com ônibus superlotados
e ruas congestionadas? Ou seria a cidade em que servidores
são agredidos em cmum’s? Até a Copa, Curitiba tem que escolher: investir em pessoas ou em infraestrutura. De olho neste
processo, a equipe do Jornal do Sismuc foi ao Rio de Janeiro
conversar com o sociólogo do IPPUR/UFRJ, Orlando Alves dos
Santos. Ele integra o Observatório das Metrópoles e estará na
cidade em dezembro para debater a mobilidade urbana.
Orlando abordou como as elites fazem propaganda da união
da população e mascaram as reais dificuldades do povo.
Jornal do Sismuc: As cidades já
nascem e crescem com seu destino definido?
Orlando Alves dos Santos: Não. Isso é a
tentativa de você transformar a cidade
em um personagem, como se ela fosse
gente e tivesse desejo. É como se a gente pudesse se encontrar com o Jardim
Botânico e perguntar: qual é o seu interesse? A cidade, na verdade, não fala.
Ela é um espaço onde você tem um conjunto de atores que se confrontam, resultando em algum tipo de coalizão que
mantém o poder sobre a cidade. E o discurso da vocação torna natural esse interesse. Então, a vocação da cidade expressa, geralmente, o interesse dessa
classe dominante. Logo, slogans como
“A cidade da modernidade”, “A cidade
da gente”, “A cidade olímpica” repetem
o interesse de uma coalisão dominan-

Curitiba: marcada
pelas diferenças sociais.

te. Por isso, a desmitificação dessa vocação é fundamental para que a gente entenda que interesses são disputados
numa cidade e por quem. E isso implica
em romper com a visão hegemônica de
um grupo político, pois não existe apenas um grupo financeiro ou um grupo
social de trabalhadores. Por exemplo: se
você visita uma comunidade removida
ou um local que passa uma avenida por
dentro da comunidade, você vê uma diversidade de interesses.
JS: Então slogans como “Cidade
Sorriso” mascaram os conflitos
dentro das cidades e dos trabalhadores?
OA: Sim. Qualquer discurso em torno da
vocação nega o conflito de interesses.
Ele quer controlar através da “unidade”
e nega a divergência da população em

geral. É um discurso perigoso. A remoção reestrutura a cidade como um todo.
de família, por exemplo, é um processo
perverso, pois nega a essas pessoas a JS: No final das contas, o legado propossibilidade de integração social no lo- duzido por eventos esportivos e por
cal em que vivem. O que há, na verdade, governos que priorizam obras estrué uma mercantilização das cidades. E turais é maior do que o social?
isso vai ocorrer intensamente durante a OA: O desafio é a gente superar uma viCopa do Mundo, por exemplo, em que são simplificadora da realidade. Do ponprefeitos vão fazer propaganda da uni- to de vista macro, o legado fundamental
é para os ricos, mas isso
dade da cidade e citar
só ocorre num processo
algumas pessoas do
contraditório que possipovo que foram beneO desafio é a
bilita ganhos sociais para
ficiadas neste procesgente
superar
as comunidades que reso.
uma visão
sistem e se mobilizam.
O que não dá pra perder
JS: E o que é a mersimplificadora
de vista é que o sentido
cantilização das cida realidade.
geral da reorganização
dades?
da cidade é perverso.
OA: É a apropriação de
Mas na perversidade se
certas áreas da cidade
que estavam desvalorizadas, portanto, abrem espaços importantes para conquisparcialmente desmercantilizadas. Ou tas sociais. Eu acredito na contradição,
seja, morar em um local invadido (ou sem pois é ela que dará força aos movimenasfalto, rede de saneamento básico) não tos sociais para avançar.
obedece à lógica do mercado. Então,
tudo é precário e o custo de comprar es- JS: Por fim, em que medida o dissas áreas é muito baixo. Mesmo onde curso de unidade, como nacionaliscomunidades conseguem permanecer mo em época de Copa do Mundo,
em um local, o custo da moradia triplica sufoca a luta de classes nesse cale muitas vão ter que se mudar invo- deirão que é a cidade?
OA: Boa pergunta. Acho que isso tamluntariamente.
bém traz uma contradição. De um lado,
JS: Qual é o papel do potencial as elites acionam esse discurso da idenconstrutivo nesta história? Ou tidade, seja no Rio, Fortaleza, Curitiba,
seja, ele é utilizado no momento pela união do povo. Por outro lado, eles
em que o pobre é removido, como também geram uma politização sobre
a própria cidade. Ou seja, para impor
na Linha Verde, em Curitiba.
OA: Claro. Em todas as cidades, os proje- um projeto hegemônico é necessário
tos referentes à mobilidade são os que acionar um discurso nacionalista e de
concentram mais recursos. Isso implica unidade e, ao mesmo tempo, permitir o
na construção de novos empreendimen- debate sobre que cidade nós temos e
tos imobiliários com custo além do que queremos, para quem é a Copa e a murealmente valem. Esse é um lado da dança estrutural. Ou seja, pelo menos,
moeda. Pois não é apenas uma questão eventos assim permitem discussões
habitacional. Soma-se a isso a recepção que não ocorriam tão intensamente e
de empresas que vão operar com servi- que podem ser usadas pelos movimenços urbanos e serviços em geral. E isso tos sociais.

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo guardas

Coletivo FAS

Guardas avaliam
proposta de descritivo de
atividades
Na última reunião do coletivo dos guardas, realizada
no dia 23 de novembro, o segmento avaliou a proposta
de descritivo de atividades encaminhada pela prefeitura.
Eles leram o documento e elaboraram algumas críticas.
Entre as mudanças aprovadas pelos trabalhadores está a
redução das funções, visando a diminuição das responsabilidades e da carga de trabalho.
O Sismuc encaminhou um ofício com as mudanças
solicitadas e aguarda o agendamento de uma reunião de
negociação com a prefeitura. Caso haja acordo, o documento será transformado em decreto.
Outras questões também continuam como pontos
de pauta para os guardas. Entre elas o reajuste salarial e
a elaboração do estatuto da guarda. Sobre esta última
questão, o sindicato pretende iniciar as negociações em
março de 2012.

Coletivo educação

Educadores conquistam novo descritivo
Os educadores sociais aprovaram, no último dia 21, a proposta de descritivo de
função do segmento. O documento, que será transformado em decreto, é resultado de
uma luta antiga dos trabalhadores que foi levada à mesa de negociação com a prefeitura desde agosto deste ano.
O novo descritivo deixa mais claro as atribuições dos profissionais. Na versão
anterior não constava, por exemplo, o trabalho nos cras. Um ponto que merece destaque é o fim das funções correlatas, que dava margem para que chefias obrigassem os
trabalhadores a fazer atividades que não eram da profissão. Sem função correlata,
acabam as brechas para acúmulo de função.
Pauta aprovada
Os servidores da FAS também já contam com uma pauta de reivindicações específica para a campanha de lutas. É o primeiro coletivo a contar com a pauta para 2012. O
documento foi aprovado em reunião no dia 7 de novembro. A principal questão a ser
tratada é a extensão de gratificação
Foto: André Rodrigues
de risco para todos
os locais de
trabalho. Hoje
quem tem direito
são apenas os
servidores que
atuam nos abrigos.

Pré-conferência debate
dificuldades dos trabalhadores
O Sismuc promoveu, nos dias 11 e 12 de novembro, a 1ª Préconferência dos Trabalhadores da Educação de Curitiba. A atividade trouxe como tema central “Educação de qualidade: depende de
quem?” e contou com a participação de pessoas especialistas na
área.
Na abertura, a vereadora professora Josete Dubiaski, também
professora da rede estadual e municipal, falou sobre “o sistema
nacional de educação e o papel do município”. Na manhã de
sábado Ana Denise Ribas, dirigente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Educação, tratou do “Plano Nacional de Educação”. A professora da rede municipal Maíra Belotto, tratou de
“gestão da escola pública”. No período da tarde, a mestre em
educação Marcia Barbosa Soczek falou sobre “educação infantil”,
seguida pela secretária geral da APP-Sindicato Silvana Prestes, que
debateu o “profuncionário”. E, fechando os trabalhos, foi a vez de
Diana Abreu, doutoranda em gestão da educação, tratar de “valorização dos trabalhadores da educação”.
Alguns dados revelam graves problemas no ensino municipal
de Curitiba, conforme apresentado. Dentre os números que
chamam a atenção está a falta de vagas na educação infantil. Na
capital paranaense há um déficit de 63,5% de creches. Hoje, mais
de 53 mil crianças de 0 a 3 anos estão fora de cmei’s. Este seria
um dos problemas causados como consequência de uma política
que prioriza a privatização do ensino.
As reivindicações dos trabalhadores devem ser debatidas na
conferência municipal. Dentre as principais questões estão a
redução da jornada de trabalho, fim do programa de metas,
dimensionamento adequado de pessoal, eleição de diretores,
equiparação salarial e o profuncionário.

Apo sen tado s que par ticip ara m
do pas seio do
Sism uc, real izad o 28 de nov emb
ro à Par ana gua .

Coletivo saúde

Financiamento do SUS em debate
O Sismuc, em conjunto com o Conselho Regional de Odontologia, a Associação Brasileira de Odontologia e o Sindicato dos Odontólogos, promoveram, no
último dia 26, o seminário “Financiamento do SUS Curitiba”. O evento teve
como público-alvo os cirurgiões-dentistas da prefeitura. O objetivo era discutir o
orçamento do município na atenção básica, com ênfase na emenda constitucional 29, e sobre os recursos aplicados pelo governo federal.
Luiz Carlos Bolzan, diretor geral da ouvidoria do SUS, uma dos palestrantes
do evento, apresentou a página na internet do fundo nacional de saúde. “Esse é
um espaço onde as pessoas podem controlar os recursos que vem da união, do
estado e do município para saúde. É uma maneira fácil das pessoas conhecerem os recursos enviados pelo Ministério da Saúde para os municípios”, diz.
A cirurgião-dentista Ivete Bolleta, que participou do seminário, acha
importante atividades como esta para que os trabalhadores conheçam melhor
a forma como o dinheiro público é investido. Para ela, saber de onde vem o
dinheiro e onde é aplicado é crucial para poder cobrar melhorias para a saúde
pública.
Participaram ainda como palestrantes Irene Rodrigues, representante da
Confetam na mesa nacional do SUS e Cid Cordeiro, técnico do Dieese. O
seminário fez parte do conjunto de atividades decorrente da greve de cirurgiõesdentistas, realizada em setembro deste ano.

acesse www.sismuc.org.br
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Protesto consciência

Curtas

Aprovada criação da
secretaria de trânsito
A câmara municipal de Curitiba aprovou em primeiro turno, no último dia 21, o
projeto da prefeitura que prevê a criação da secretaria municipal de trânsito
(Setran) com a inclusão de cinco emendas parlamentares. Duas emendas da
vereadora Professora Josete (PT) foram rejeitadas. A primeira visava garantir que
os cerca de 800 agentes públicos pudessem ser aproveitados na secretaria,
tendo garantido o emprego. Na mesma proposta também defendia-se que o
tempo de serviço pudesse ser contabilizado para um possível emprego público,
via concurso. A outra emenda, assinada também por Pedro Paulo (PT) e Paulo
Salamuni (PV), criava um fundo para que taxas e multas recolhidas fossem
destinadas para educação do trânsito, desenvolvimento e modernização.

***

Contra o tarifaço
A bancada de oposição na assembleia legislativa (Alep) protocolou duas
representações contra o tarifaço do governo Beto Richa (PSDB) nas taxas do
Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Os deputados vão ingressar com
uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) à Lei Estadual nº 16.943/
2011 no Tribunal de Justiça do Paraná, além de uma representação ao Ministério Público Estadual. Assinam os documentos os deputados Enio Verri, Luciana
Rafagnin, Elton Welter, Péricles de Mello, Professor Lemos, Tadeu Veneri,
Toninho Wandscheer, do PT, além de Anibelli Neto, do PMDB. O senador Roberto
Requião, do PMDB, também subscreve a representação ao Ministério Público.
Na Adin, a inconstitucionalidade da lei é fundamentada no artigo 129 da
Constituição Estadual, segundo a qual taxa é um tributo que deve ser instituído
com o fim exclusivo de custear o próprio serviço.

***

Contra as OS’s
Cerca de 500 pessoas participaram no último dia 26 da Conferência Estadual
do Emprego e Trabalho Decente que aprovou uma moção de repúdio à iniciativa do Governo do Estado em usar Organizações Sociais na administração
pública. Pelo projeto encaminhado à assembléia legislativa, o poder público
poderá terceirizar serviços essenciais à população, como a saúde.
A partir de um contrato elaborado com as organizações sociais, ao governo do
estado ficará permitido a concessão ou permissão dos serviços. Embora a
promessa do secretário chefe da Casa Civil, Durval Amaral, seja de utilizar este
expediente apenas em casos pontuais, o projeto prevê a possibilidade de
generalização das privatizações. “Não podemos admitir esta hipótese. O
Paraná, na contramão de todos, voltou ao período das privatizações?”, questionou a secretária geral da CUT, Marisa Stédile. De acordo com ela, um dos
pontos negativos do evento foi o pouco tempo para ampliar o debate, para uma
discussão efetiva das ideias e projetos importantes para a sociedade.
Fonte: Imprensa CUT-PR

***

O colorido da diversidade
A 14ª edição da Parada da Diversidade de Curitiba foi realizada no dia 13 de
novembro e contou com a participação de aproximadamente 150 mil pessoas. Todos os anos uma bandeira de reivindicação é levantada. Neste ano o
tema escolhido foi “Estamos ao redor do mundo”. Os temas são baseados nas
demandas do movimento LGBT e no tema internacional da Interpride (The
International Association of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex
Pride Coordinators).

Educadores param por
melhores condições
50 minutos de protesto é alerta para
a situação precária dos profissionais
Afastamento por problemas de saúde, salas de aula
superlotadas e exposição das
crianças a riscos. Esses motivos
levaram os educadores da rede
municipal de Curitiba a fazerem
paralisação de 50 minutos. No
dia 5, pela segunda vez, eles voltam a fazer o movimento em
protesto à política de gestão de
pessoal da prefeitura.
Da última vez, o movimento atingiu oito regionais e contou com adesão de 30% dos
educadores. O intuito não é fechar os cmei’s, mas fazer uma
paralisação pedagógica, em que os trabalhadores informem a população sobre as inadequadas condições de trabalho.
Com a paralisação, foi constatado
que a falta de profissionais nos cmeis é
muito grande. A educadora Graziela
Queiroz, representante por local de trabalho no cmei Moradias Olinda faz um
relato da situação: “Falta funcionário e
a gente acaba ficando sobrecarregada.
A hora permanência não ocorre e muitos, para não deixar o colega na mão,
acabam vindo trabalhar mesmo estando doente. Tem funcionário trabalhando mesmo tomando antidepressivo e
fazendo tratamento”, diz. Neste cmei
os educadores paralisaram as atividades por 50 minutos e concentraram-se
em frente o local com apitos e faixas
em protesto a atual situação. Eles também dialogaram com os pais de alunos.
Não é de hoje que a falta de profissionais é relatada à secretaria de educação. Os educadores do cmei Bracatinga, por exemplo, já se reuniram com
a direção da escola, com o núcleo Boa
Vista e com a secretaria de educação
para expor a falta de profissionais e o
risco que as crianças correm. Recentemente um cheiro forte de gás tem incomodado a todos. Segundo os educadores, o núcleo do Boa Vista alega que o
problema não é dentro do cmei e não
pode fazer nada. "Mas as crianças têm
reclamado de dor de cabeça e pais já
nos relataram casos de sangramento

acesse www.sismuc.org.br

pelo nariz", se preocupa a educadora
Priscila Lourenço.
Tapa-Buraco
A paralisação é o primeiro ato coletivo dos cmei’s desde a greve de 2007.
Os educadores aguardam posicionamento da prefeitura e caso nada seja
feito, a paralisação de um dia pode evoluir para paralisação geral.
Principalmente porque um dos fatos que causa estranheza na categoria é
de que a prefeitura deslocou pedagogos
e outros profissionais como agentes administrativos para os cmei’s onde estava confirmada a paralisação.
O diretor de organização de base
do Sismuc, Juliano Soares, afirma que a
medida representa um risco para as crianças. “O profissional de referência não
estava na sala, isso é ruim. Além disso, o
atendimento às crianças deveria ser norma e não apenas em momentos de paralisação para tapar buracos”, questiona.
Sem punições
Os diretores e os núcleos de educação não podem punir os servidores que
participam da paralisação. Redução de
pontos em avaliações de desempenho
ou no estágio probatório não estão permitidos e configuram prática antissindical. Caso isto ocorra, o sindicato
deverá ser informado imediatamente. A
única consequência permitida é o desconto dos minutos parados, que deve ser
algo próximo de R$ 8, segundo cálculo
dos diretores do Sismuc.
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Sinopse: A-apenas
faça o que m-mando

10/11 - Reunião
Regionalizada CIC
Horário: 19 horas
Local: STA e Matriz

Um problema de
gagueira norteia a trama do
filme. George VI, impotente
e sem condições de se
pronunciar, coloca a
imagem da aristocracia
britânica na chacota. Berty,
como é conhecido, procura
ajuda do fonoaudiólogo
nada convencional, Lionel
Logue. Conforme o tratamento é realizado, facetas do modo autoritário e
convenções da realeza podem ser vistos.
O filosofo esloveno Slavoj Zizek analisa com outros olhos e desmantela o enredo moral da produção hollywoodiana. A relação entre o rei, que
precisa de ajuda e o plebeu fonoaudiólogo, reforça a autoridade patriarcal
e monarca, mesmo que, muitas vezes, o rei esteja errado. Logue em vários
momentos desmistifica a autoridade e convenções do monarca, mas é
calado pela presunção de que nenhuma pessoal normal poderá questionar.
Ficha técnica:
Título: O Discurso do Rei
Direção: Tom Hooper
Elenco: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Geoffrey Rush, Michael Gambon.
Gênero: Drama
País: Inglaterra
Ano: 2010

Resenha:
Bem vindo ao presente

10/11 – Audiência pública LDO
Horário: 10h30
Local: Câmara Municipal de Curitiba
11/11 - Pré-conferência
Trabalhadores da Educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
12/11 - Pré-conferência
Trabalhadores da Educação
Horário: 08 às 17 horas
Local: Sismuc
14/11 - Coletivo da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
16/11 - Reunião com servidores
da Câmara
Horário: 19h30
Local: Sismuc
16/11 – Assembleia dos
Excluídos das 30 horas
Horário: 19h30
Local: a confirmar
17/11 - Reunião com
nutricionistas
Horário: 19h30
Local: Sismuc
21/11 - Coletivo dos
Polivalentes
Horário: 19h30
Local: Sismuc
22/11 – Reunião devolutiva
descritivo de função
Horário: 16 horas
Local: a confirmar

Uma obra clássica do passado com um olhar sobre o nosso presente.
É o que se pode dizer do livro do inglês Aldous Huxley, “O admirável mundo
novo”. Trata-se de uma ficção científica escrita em 1932 que trata de uma
sociedade dominada pela tecnologia, onde as liberdades individuais
foram extintas. Para quem não sabe,
é deste livro que surgiu o temo “Big
Brother”, referindo-se ao absolutismo do Estado, capaz de vigiar a
todos e determinar a existência de
cada um. O protagonista John
Spartan, um cidadão de terceira
categoria, lembra bastante o herói
de Matrix, Neo, ao tentar subverter a
ordem das coisas. O mais difícil é
conseguir parar de ler.
Ficha bibliográfica:
HUXLEY, Aldous. Admirável mundo
novo. Ed Globo: Rio de Janeiro,
2001.

acesse www.sismuc.org.br

22/11 - Mesa permanente
de negociação
Horário: 14 horas
Local: Ed. Delta
22/11 - Comissão de
Negociação Guardas
Horário: 16 horas
Local: Ed Delta
23/11 - Assembleia Geral - ICS
Horário: 19 horass
Local: Sismmac
24/11 – Coletivo dos agentes
administrativos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
29/11 - Conferência
Nacional de Saúde
Horário: a confirmar horas
Local: Brasília (DF)
29/11 – Reunião de
representantes
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
02/12 - Coletivo da educação
Horário: 19
Local Sismuc
02 e 03/12 – Conferência
municipal da educação
Horário: a partir das 16 horas do dia 2
Local: Uni Curitiba (Voluntários da Pátria
com Emiliano Perneta)
14/12 – Assembleia Geral
Horário: 18h30
Local: a confirmar

