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Eles votaram pelo fim da data-base que garante o reajuste salarial anual dos servidores
da prefeitura de Curitiba. Qual deve ser a resposta dos trabalhadores?
Confira mais na página 3

Excluídos: a greve
mais longa da PMC
página 4

Campanha: aumentar
os pisos salariais
páginas 5

Comissionados
ganham mais na
comunicação página 6
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Entrevista: o autor de
“A Privataria Tucana”
página 9
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/// NOVIDADE ///

/// EDITORIAL ///

Movimentar-se é preciso
Todos os dias nos deparamos com vários problemas sociais: falta de moradia,
violência, drogas, trabalho infantil, discriminação racial, exploração da mulher, exploração do meio ambiente e retirada de direitos. A maioria destes problemas acontece
devido à ausência da política pública que não é vista como prioridade pelos nossos
governantes. Ao contrário, ao invés de trabalhar para o povo desviam nosso dinheiro
enriquecendo as nossas custas sucateiam o serviço publico depois terceirizam dizendo que é a solução e se utilizam da maquina em beneficio próprio.
Este sistema é perverso, beneficia poucos e sacrifica muitos. A redução do
Estado ditada pelo sistema capitalista que é sinônimo de privatização, terceirização,
entrega dos bens do povo, empobrecimento da população e fim do serviço público tem
que ser combatida. Nós, hoje, através de várias lutas árduas estamos fazendo nossa
parte defendendo o serviço público de qualidade e a manutenção e ampliação de
direitos de todos. Sucessivas greves aconteceram ao longo destes anos, como a dos
excluídos, que já completa 52 dias em defesa da isonomia das 30horas semanais
entre os trabalhadores da saúde. Isso é movimento e possibilitam a melhora dos
serviços, dos salários, das condições de trabalho. Desta forma, todos ganham, menos o capital, que não quer a melhoria para muitos e sim para uma minoria.
O prefeito Luciano Ducci faz parte da pequena parcela que concentra renda e
não vive em condições de miserabilidade, reside em um confortável amplo e espaçoso
apartamento no Batel, usufrui de viagens internacionais e se alimenta em restaurantes
luxuosos. Enquanto que os trabalhadores sequer têm direito à alimentação, maioria
vivem de aluguel e recebem salários abaixo do piso regional ou seja ganham menos
que uma empregada doméstica (não desmerecendo a profissão).
Servimos à população, construímos a cidade, propiciamos a política pública para
todos os cidadãos dentro das condições que nos são dadas com dedicação e respeito. Então, porque quem tem o maior salário de prefeito do Brasil é Luciano Ducci?
Porque os vereadores proporcionaram a si próprios com a aprovação do prefeito mais
de 28% de aumento? Porque um cargo comissionado ganha 10 vezes mais que um
trabalhador concursado?
Essas são as injustiças impostas pelo sistema capitalista que o prefeito Luciano
Ducci coordena com maestria, pois não recebe os trabalhadores, derruba direitos,
como isonomia e reposição da inflação do período, diferencia as categorias dando
reajuste para uns e outros não, esquece que existem aposentados e que estes
dedicaram sua vida servindo à população e merecem respeito. Ducci retirou o direito
a alimentação, quando qualquer empresa de fundo de quintal fornece aos seu trabalhadores, acabou com o ICS, sucateando os serviços, terceirizou e cortou convênios
e credenciados. Não só no ICS, como também nos serviços prestados à população
como nos casos da Setran e hospital do idoso através de processo seletivo, sem
garantia para a população, destruindo o direito ao que é público realmente. Quem lucra
com este sistema?
Desta forma é necessário movimentar-se, só assim conseguiremos avançar,
salvar o serviço público , nossos empregos, conquistar salários decentes, alimentação adequada, condições de trabalho, respeito e dignidade.
Nos reconheçamos enquanto a maioria que tem menos neste sistema, mas
podemos inverter este processo e defender que o bolo seja dividido entre todos. Isto
significa direitos iguais na prática e não somente na teoria. E se preciso for, que todos
cruzemos os braços, pois isto é uma questão de sobrevivência. E nossa disposição é
a luta e não as migalhas deixadas por estes que estão do outro lado, somos a maioria,
somos fortes, organizados e mobilizados.
Diretoria do Sismuc
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Campanha para atualização
de dados no Sismuc
O Sismuc está desenvolvendo uma atividade
juntos aos servidores que estão cadastrados para
receber a newsletter do Sismuc e não estão sindicalizados. Uma mensagem enviada por e-mail solicita o preenchimento de um formulário com algumas informações que irão compor um novo cadastro para envio de informações úteis.
A atividade está relacionada ao novo sistema do Sismuc que permite o envio de informações separadas por grupos de interesse. A novidade começa a funcionar em breve. Além das informações mais atuais do Sismuc, o servidor também será lembrado de agenda de atividades gerais e de forma segmentada.
Os novos cadastros para receber a newsletter
podem ser feitos pela página do Sismuc.

/// COLUNA DO LEITOR ///

Acreditar na força que faz acontecer
Por Andréa Calderari, farmacêutica-bioquímica da prefeitura
Você acha que um movimento grevista tem o poder de mudar seus conceitos e dar
força para lutar e conseguir seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais? Se tempos atrás alguém me fizesse essa pergunta eu prontamente diria que “não”, isso é muito
difícil. Porém, hoje digo que “sim”, isso é muito fácil! Que me entendam bem: fácil sim,
facilmente não! Por quê?
Quando você vê pessoas juntas, sem maiores vínculos de amizade, lutando por um
ideal e não se deixando desmotivar, apesar das dificuldades, você se dá conta de que
também tem aquela força para fazer acontecer. Quando decidi que 2012 seria um ano
maravilhoso, onde as angústias e tristezas não se repetiriam, só tive essa certeza depois
de conhecer e conviver com cada uma dessas pessoas que fazem de palavras como
companheirismo, solidariedade, dignidade, sinceridade, amizade e respeito, terem o real
significado.
Tenho orgulho de ser um profissional da saúde, mas redescobri o orgulho da minha
profissão. Como dizia Vinicius de Moraes: “Mesmo que as pessoas mudem e suas vidas se
reorganizem, os amigos devem ser amigos para sempre, mesmo que não tenham nada em
comum, somente compartilhar as mesmas recordações”.
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Suely Aparecida do Prado
Diogo Rodrigo Monteiro
Nilton Cesar Machado
Jose Afonso Muller
Renato Alves Ferreira
Keli Cristina Correa
Ivone Bolkenhagen
José Pucci Neto
Patrícia Lima

Conselho Fiscal
Augusto Luis da Silva
Odair Pinto de Andrade
Paulo Canova Filho
Salvelina Borges
Maria Aparecida Sobral
Ronaldo Madeira
Josoé Juliano de Oliveira
Leandro Servilha

Esta edição
foi fechada
às 18 horas,
de 27/01/2012.
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/// PRATICAS ANTISSINDICAIS ///

/// REDUÇÃO DE DIREITOS ///

Vereadores de Ducci acabam com
Gestão Ducci
data-base e isonomia dos servidores
é marcada
Reajuste salarial pelas perdas inflacionárias está ameaçado
por truculência
Foto: site do PT-PR

Não é novidade que o prefeito Luciano
Ducci é contra um sindicato forte. Isso se comprova na iniciativa dele em aprovar o “pacotinho” e o reajuste dos servidores sem diálogo
com o representante das categorias em maio
de 2011. No entanto, seu combate ao sindicalismo tem se intensificado devido às conquistas recentes dos trabalhadores.
Esse bombardeio se intensificou em 29
de novembro, quando encaminhou à câmara
municipal proposta de alteração na lei orgânica que interferia na organização do Sismuc.
Ducci queria limitar o sindicato a seis representantes liberados, além de ditar quem seriam
esses representantes e o tempo de liberação.
Graças à pressão dos sindicatos de todo Paraná,
centrais sindicais do Brasil e movimentos sociais, a proposta foi retirada do projeto, após repercussão nacional.
Curiosamente, a tentativa de interferência na autonomia do sindicato ocorreu no mesmo dia em que Ducci almoçava com Richa e
lançava a pré-campanha “Juntos”, como informou o jornalista Zé Beto, em seu blog. De lá pra
cá, as práticas antissindicais se agravaram.
Na greve dos excluídos, por exemplo,
Ducci permitiu agressões de seus assessores,
inclusive Lia Nara Paludo, superintendente de
RH, que agrediu um servidor. Outra postura reprovável foi a tentativa da prefeitura de difundir que o Sismuc descumpria decisão judicial
de reintegração de posse. A matéria publicada
em 28 de dezembro comprova que o Sismuc
só foi notificado naquela data e sob forte cerco
policial (200 PM’s armados).
Outro fato que chamou a atenção foi o roubo de um microfone do caminhão de som por
um dos “cães de guarda” de Luciano Ducci. A
ação foi filmada, na regional do Pinheirinho, no
início da greve. O conteúdo pode ser assistido
na página do Sismuc.

No mesmo dia
em que os vereadores
de Curitiba votaram o
reajuste salarial de
28% eles também
acabaram com a database e a isonomia entre os servidores públicos de Curitiba. A votação ocorreu em 16
de dezembro com
apoio da base do prefeito Luciano Ducci.
No entanto, devido à
pressão dos servidores, o líder de Ducci na
câmara municipal, vereador Paulo Frote, assumiu o compromisso
com a oposição de rever a decisão.
Isso deve ocorrer a partir de primeiro de fevereiro, quando os vereadores voltam de recesso parlamentar.
Para a vereadora Josete, a recomposição das garantias é perfeitamente possível. “Nós conseguimos conversar com o vereador Paulo Frote para que a gente possa retomar essa discussão em fevereiro
e ver se a gente reverte a isonomia

insegurança em relação a isso. Você
me diga algum dia que esta câmara
votou algo que prejudicou os servidores. Jamais”, afirmou.
Imbróglio
Os vereadores removeram os artigos da lei orgânica afirmando que
eles eram inconstitucionais. No entanto, o jurídico do Sismuc questiona essa justificativa. Para o Sismuc,
independente de quem sugeriu os artigos (em direito, vício de iniciativa),

e a data-base, garantido o reajuste
inflacionário anual para os servidores”, declarou Josete.
Para recuperar em lei a database e a isonomia, é necessária a
formação de uma nova comissão

o que vale é que os artigos respeitam a constituição federal. Além disso, a própria Procuradoria Geral do
Município (PGM) negou que tenha recomendado a remoção dos artigos
que tratam da isonomia e data-base

com representantes dos partidos.
A medida depende de uma nova
proposta a ser votado em plenário.
A data-base dos servidores era em
março, mas os vereadores da oposição prometem fazer esforço para

dos servidores.

que os servidores não sejam prejudicados.
O líder do prefeito diz que a
questão pode ser revista: “Se comprovado de que houve erro, nós faremos uma emenda para corrigir,
“Cães de guarda” de Ducci roubam microfone de caminhão de som do Sismuc.
(imagem congelada de vídeo)

Pressão dos trabalhadores pode reverter decisão.

mas isso depende do STJ”. Mesmo
assim, ele diz que os servidores não
serão prejudicados. “Nunca houve

Vereadores
contrários
ao fim da data-base
Algaci Tulio (PMDB)
Jonny Stica (PT)
Julião Sobota (PSC)
Noemia Rocha (PMDB)
Paulo Salamuni (PV)
Pedro Paulo (PT)
Professora Josete (PT)

acesse www.sismuc.org.br

Vereadores que
aprovaram
o fim da data-base*
Aladim Luciano (PV)
Aldemir Manfron (PP)
Beto Moraes (PSDB)
Caíque Ferrante (PRP)
Celso Torquato (PSD)
Denilson Pires (DEM)
Dirceu Moreira (PSL)
Dona Lourdes (PSB)
Emerson Prado (PSDB)
Felipe Braga Cortes (PSDB)
Francisco Garcez (PSDB)
Jair Cézarm (PSDB)
Jairo Marcelino (PDT)
João Claudio Derosso (PSDB)
João do Suco (PSDB)
Jorge Yamawaki (PSDB)
Juliano Borghetti (PP)
Julieta Reis (DEM)
Nely Almeida (PSDB)
Odilon Volkmann (PSDB)
Pastor Valdemir Soares (PRB)
Paulo Frote (PSDB)
Professor Galdino (PSDB)
Renata Bueno (PPS)
Roberto Hinça (PDT)
Sabino Picolo (DEM)
Serginho - do Posto (PSDB)
Tico Kuzma (PSB)
Tito Zeglin (PDT)
Zé Maria (PPS)
Zezinho do Sabará (PS)
* Nesta lista há vereadores que
se abstiveram ou se ausentaram
da sessão.
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/// PELAS 30 HORAS ///

Excluídos: a greve mais
longa já realizada na PMC
Inciada no dia 5 de dezembro do ano passado, a greve completa quase dois meses sem negociação
Foto: Manoel Ramires

Por que uma greve que poderia ter
sido resolvida com a antecipação de
uma mesa de negociação dura mais de
cinquenta dias, ultrapassando o natal,
ano novo e quase chegando ao carnaval? Porque os secretários de Ducci, Maria do Carmo (recursos humanos), e
Eliana Chomatas (saúde), não incluíram
esses trabalhadores no projeto que
implementou as 30 horas para apenas
cinco carreiras?
Com a greve dos excluídos iniciada
no dia 5 de dezembro, o atual prefeito
quebrou o recorde de intransigência.
Sem mostrar disposição em negociar e
acabar com o impasse, Ducci demonstrou indiferença para com a reivindicação dos trabalhadores. Por outro lado,
ele procurou, de diferentes maneiras,
acabar com o movimento sem negociar.
A truculência tem sido uma das marcas
da atual gestão.

Os principais fatos da greve
Fotos: Manoel Ramires

Caminhadas :

Abaixo-assinados e Carta:

Os excluídos percorreram as ruas
do centro de Curitiba por pelo menos uma semana para mostrar à
população que eles tinham sido
“esquecidos” do projeto de lei
que reduzia a jornada de trabalhadores da saúde.

Os excluídos recolheram mais de 8 mil assinaturas nas
praças de Curitiba e pela internet em favor da greve. Além
disso, cerca de 80 mil cartas foram entregues aos cidadãos informando os motivos da paralisação. Dentre eles,
o repúdio à falta de negociação da gestão Ducci. Além dos
excluídos, os conselhos de psicologia, farmácia e nutrição
manifestaram apoio à redução de jornada.

Jingles:
A mobilização contou com quatro músicas que ganharam as ruas de Curitiba e do Paraná, além de uma paródia. Foi o Funk “Pede pro tio Beto”, o samba “Vou conquistar” e o sertanejo “Dá as 30 horas”. Já no fim do ano,
os servidores cantaram “Hoje, em Curitiba, a ditatura é
que voltou/Com os servidores é só descaso/E o prefeito
já viajou”, em uma paródia à canção de fim de ano de
uma emissora de tevê.

Funeral:
Caixão coberto, servidores vestidos de preto e amordaçados. Este foi o protesto pacífico contra a falta de diálogo do prefeito Luciano Ducci. Muitas caminhadas foram
feitas ao som de “A Marcha Fúnebre”.

Café com Ducci:
Um dos atos que mais repercutiu na cidade foi o “Café da Manhã
com Ducci”. Já que o prefeito não recebia os trabalhadores, eles
foram para a frente da casa do prefeito. Mas Ducci não apareceu
nenhum dia para receber os excluídos. Pelo contrário, disse que
receberia os excluídos se
não tomassem café em frente ao seu apartamento (o que
não cumpriu), além de pedir
à justiça liminar proibindo o
café e também mandar pintar a rua dele, utilizando-se
da máquina pública em benefício particular.

acesse www.sismuc.org.br

Acampamento:
Dois tipos de acampamentos foram
realizados em frente à prefeitura.
No primeiro, cerca de 7 mulheres
permaneceram 60 horas no jardim
cercadas por força policial e sem o
direito a necessidades básicas de
higiene. Depois, o acampamento
seguiu na calçada da prefeitura e
durou uma semana, inclusive na
noite de natal, numa vigília pela
mesa de negociação. As barracas
mudaram a paisagem da gestão
municipal.
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/// PAUTA UNIFICADA ///

Aumentar os pisos salariais para garantir dignidade
Categoria não quer apenas a incorporação da gratificação de R$ 250 e fala em greve geral
O ano de 2012 promete. Campanha pelo aumento dos pisos salariais,
luta pela redução da jornada de trabalho, valorização dos servidores e eleições
municipais. Os trabalhadores da prefeitura de Curitiba estão iniciando uma
nova campanha tendo como principal
aliado a população curitibana.
Nas assembleias gerais realizadas
no mês de janeiro, os servidores reafirmaram que não querem apenas a incorporação da gratificação de R$ 250, conforme sinalizado pela prefeitura. Nos locais de trabalho se cogita a possibilidade de uma greve geral no serviço público
municipal. Segundo os gestores, o impacto no orçamento ultrapassaria os limites
legais da Lei de Responsabilidade Fiscal
o que inviabilizaria os aumentos. No entanto, os altos salários pagos aos cargos
comissionados revelam uma contradição para a administração municipal.
A pauta principal continua a ser o
aumento dos pisos em todos os níveis:
R$ 1,5 mil, para nível básico, R$
2,5 mil, para nível médio, R$ 3 mil,
para nível técnico, e R$ 4,5 mil,
para nível superior.
Proposta da PMC
Nas mesas permanentes de negociação realizadas este ano, no dia 9 de
janeiro, representantes do Sismuc e da
prefeitura debateram o assunto. A administração admitiu, pela primeira vez, a
possibilidade de incorporar os R$ 250
de remuneração variável. A medida valeria para todos os servidores que recebem a gratificação e inclui o reenquadramento na tabela. Segundo cálculos apresentados, a incorporação traria
um impacto de 12% na folha de pagamento.
Campanha
No final do ano passado o Sismuc
publicou outdoors pela cidade com a seguinte frase: “Quem cuida da família da
gente merece salário decente”. Este ano,
o objetivo é manter a mesma mensagem.
Nos próximos meses, a diretoria do
Sismuc deve aprofundar uma série de
debates tendo em vista as propostas dos
candidatos à prefeitura de Curitiba. A intenção é saber qual a política de gestão
de pessoal de cada um para ajudar os
servidores e a população a cobrarem um
novo tratamento nas relações de trabalho da administração municipal.

Vereadores aumentam
seus salários em 28%
Contrariando a vontade popular, da mídia e dos servidores municipais, os vereadores da situação de Curitiba
aprovaram o próprio reajuste salarial, em dezembro. Com
a sanção do prefeito Ducci, os vereadores terão aumento
de 28% a partir de 2013. Eles saem dos R$ 10,4 mil para
R$ 13,5 mil. Além disso, eles passarão a receber décimo
terceiro salário. Só para comparar, o reajuste dos servidores municipais do ano passado foi de 6,5%.

R$ 708,14
é o menor piso regional

R$ 646,94
é o menor piso da prefeitura

/// CONQUISTA HISTORICA ///

Mobilização da saúde garante lei das 30 horas
Uma luta histórica da saúde deu
um importante passo. O projeto de lei
que reduz a jornada de trabalho de
cinco segmentos da saúde pública municipal de Curitiba foi aprovado. A votação, unânime, foi acompanhada por
trabalhadores da enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), técnicos de higiene dental e
assistentes de consultório dentário.
Os cinco segmentos foram contemplados com a redução da jornada a partir

de março de 2012.
A regulamentação das escalas de
trabalho acabou gerando polêmica.
Contrariando o que a prefeitura vinha
propondo, os servidores defendem
uma escala alternativa com folga em
dois finais de semana. A medida garantiria 17 auxiliares de enfermagem
no final de semana e 24 no meio de
semana para atendimento da população.
O projeto de lei foi acompanhado

de emendas que visavam expandir as
30 horas para todos os segmentos da
saúde, mas que foram rejeitadas pela
base do prefeito Luciano Ducci. “Nós
aprovamos o projeto das 30 horas e
oferecemos emendas para que todos
recebessem a redução da jornada,
mas, infelizmente, a prefeitura erra
novamente, como fez com os médicos, ao não incluir as demais categorias no projeto”, explica a vereadora
professora Josete (PT).

/// RESULTADO DA GREVE ///
Foto: André Rodrigues

Cirurgiões-dentistas:
aumento escalonado
é aprovado
A partir de janeiro deste ano, os cirurgiões-dentistas puderam perceber o resultado da greve no contra-cheque. O aumento escalonado foi
aprovada pelos vereadores no dia 6 de dezembro do ano passado. Outras duas parcelas serão incorporadas aos salários em 2013 e 2014;
uma de 15% e outra de 10%.
Adiantamento
O Sismuc encaminhou um ofício à prefeitura, no dia 14 de dezembro, solicitando o adiantamento do reajuste de 37,48% para março de
2012. O documento, aprovado em assembleia pelo segmento, trazia,
ainda, o pedido de recondução de todos os cirurgiões-dentistas para a
nova tabela dos médicos que passará a valer a partir de janeiro de 2014.
O Sismuc aguarda o posicionamento da prefeitura, que até o momento
não respondeu ao ofício.
Cirurgiões-dentistas entraram em greve em setembro de 2011.

acesse www.sismuc.org.br

Jan/Fev de 2012

6
/// 30% JA ///

/// CONCURSADOS X COMISSIONADOS ///

Servidores do Creas e
Cras em luta unificada
pela gratificação de risco
Trabalhadores da Fundação de Ação Social (Fas) estão na
luta por isonomia no pagamento da gratificação de risco de
30%. Servidores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Assistência Social (Cras)
propõem pauta unificada, conforme reunião do último dia 14
de outubro, no Sismuc.
A gratificação foi paga somente aos servidores lotados no
Resgate Social, nos abrigos e casas de passagem. Porém, servidores lotados no Creas e Cras também atuam no atendimento direto na periferia e em territórios de risco.
Atualmente a FAS dispõe de cerca de 3 mil servidores,
contudo, apenas um número de 180 recebem a gratificação
de risco social.
Mesa de negociação
No momento o Sismuc aguarda resposta ao ofício (0007/
2012), enviado no dia 6 de janeiro, solicitando abertura de
uma mesa de negociação no qual a questão será abordada.
“A ideia é estender o benefício para todos os locais de
trabalho”, defende Ana Paula Cozzolino, secretária geral do
Sismuc. A reivindicação não poderá ser adiada por muito tempo, pois, segundo consultas ao jurídico do sindicato, a pauta
está reforçada com documentos que comprovam a atuação de
servidores em situação de risco.
A presidente do Sismuc, Marcela Bomfim, destaca que
servidores passam por desgaste mental, que eles entram em
casas em que há risco em potencial. Os servidores, tal como
assistentes sociais e educadores, relatam que em diversas
vezes tiveram a integridade física em risco.
Histórico
O assunto vem sendo debatido pelas categorias desde o
ano passado, quando foi retomado o pagamento da gratificação, conforme regulamentação da Lei 13.776, de junho de
2011. Desde então o Sismuc vem trabalhando para estender o
pagamento para todos os servidores e equipamento da FAS.

/// 30% JA ///

Inflação em Curitiba supera
reajuste dos servidores em 2011
Em janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou os índices de inflação referentes a 2011.
Curitiba registrou a maior inflação do país com 7,13%. Segundo o IBGE, o índice na capital paranaense ocorre “em virtude
do aumento nos preços da alimentação fora do domicílio, que
chegou a 16,20%”. Só para comparar, o jornal do Sismuc publicou (05/11) uma pesquisa da Associação das Empresas de
Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador
(Assert) em que o custo de uma refeição
em Curitiba ficava
em R$ 17,23.
Enquanto isso,
alguns servidores
municipais recebem vale alimentação de R$ 7,61.

Descaso na secretaria
de comunicação social
de Curitiba
Concursados são minoria e ganham menos. Piso de jornalistas e
relações públicas de carreira está abaixo da convenção regional

Salário dos comissionados
S1 – secretário: R$ 12.047,26
S2 e C2 – R$ 10.692,26
C3 – R$ 6.843,00
C4 – R$ 4.704, 50

Piso salarial de jornalistas
e relações públicas
concursados
Nível I 254A – R$ 1.289,34

A desvalorização dos servidores públicos
concursados parece ser a marca da atual gestão
da prefeitura de Curitiba. Um dos casos que chegou ao conhecimento do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná
(Sindijor PR) é a situação discrepante na secretaria de comunicação social. A começar pela diferença de tratamento entre cargos comissionados
e concursados, que implica no descumprimento
do princípio de isonomia no serviço público.
A disparidade salarial deixa a prefeitura sujeita a punições por não cumprir a convenção regional de categorias como jornalistas e relações públicas. Os números revelam que cargos comissionados recebem em média R$ 6 mil, já os jornalistas e relações públicas de carreira contam com
piso de R$ 1.289,34 (valor previsto na lei municipal 11.000/2011); ou seja, R$ 862,22 a menos
que o piso dos jornalistas no Paraná, que é de R$
2.151,56.
O presidente do Sindijor PR, Márcio de Oliveira Rodrigues, avalia a postura da prefeitura municipal de Curitiba como incentivadora da depreciação do setor da comunicação: “as instituições públicas precisam mostrar à sociedade isonomia e
transparência, mas a gestão curitibana anda na
contra mão. Por isso defendemos o concurso público, justamente para que esses fatos não ocorram. Fica claro que a atual gestão de Curitiba prefere a terceirização da comunicação e favorecer
alianças que promovam profissionais sem uma

acesse www.sismuc.org.br

avaliação isenta”.
Menos concursados
Hoje a secretaria conta com mais comissionados do que servidores de carreira. Do total
de 71 funcionários, 41 (57%) foram nomeados
sem a necessidade de realizar o concurso para o
serviço público, conforme determinado pela Constituição Federal.
Para a secretária de comunicação do Sismuc,
Alessandra Cláudia de Oliveira, casos como estes
configuram o processo de terceirização: “Luciano
Ducci quer evitar fazer o concurso público para
poder usar a máquina pública da forma como lhe
convier. Contrata profissionais sem estabilidade
de emprego, dispostos a divulgar os fatos, promovendo sua imagem como pré-candidato à prefeitura. Não é a toa que ele já foi denunciado por
utilização da estrutura em proveito próprio, para
seus objetivos eleitoreiros”.
Em março do ano passado Ducci teve que se
explicar por fazer propaganda de sua atividade
no executivo municipal com material produzido
por funcionários da prefeitura. O conteúdo foi disposto em seu blog pessoal. As denúncias de
improbidade administrativa também fez a justiça
determinar que conteúdos promovendo a imgem
de Ducci fossem proibidos de circular.
Encaminhamentos
O Sismuc e o Sindijor pretendem realizar uma
reunião com a prefeitura. Um ofício será encaminhado para solicitação de agenda com representantes da administração municipal.
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/// APESAR DE VOCE... ///

/// GESTAO NEOLIBERAL ///

Prefeito quer ampliar
Caso Derosso:
investigação continua terceirização de 1.259
vagas via fundação

O ex-presidente da câmara municipal João Cláudio Derosso (PSDB) e sua
esposa a assessora Cláudia Queiroz continuam sob investigação do Ministério
Público do Paraná. O casal responde uma
ação civil de improbidade administrativa na execução de contratos de publicidade da câmara.
De acordo com informações da assessoria de imprensa do órgão, os trabalhos continuam apesar do licenciamento de Derosso. No ano passado,
quando o Ministério ingressou com o
pedido de afastamento, o então presidente da câmara pediu licença para evitar a punição. Assim que ele retornar da

licença, o MP deve reiterar o pedido de
afastamento.
A ação do MP é o que restou tendo
em vista que a CPI da câmara, composta
por maioria de vereadores da situação,
acabou em pizza. Apesar disso, os vereadores de oposição Pedro Paulo (PT) e
Paulo Salamuni (PV) encaminharam um
relatório paralelo ao MP, apresentando
denúncias de irregularidades. O documento foi adicionado ao processo. No
ano passado o MP decretou o congelamento das contas e do patrimônio do
casal. O receio era que o dinheiro supostamente desviado fosse “lavado” por
operações financeiras.

Prática pode se estender para vários áreas da saúde

/// AO INVES DE NEGOCIAR... ///

Prefeito Ducci gasta até
1.000% a mais com exames
Falta de negociação mantém laboratório fechado
e governo Ducci desperdiça recursos públicos
1.000%. Essa é a diferença que o
prefeito Luciano Ducci paga a mais
para fazer exames de dosagem T4 livre para laboratórios terceirizados. O
custo desse exame no laboratório
municipal custa R$ 1,87, mas o governo paga pelo menos R$ 11,60 pelo
mesmo exame, de acordo com tabela
do SUS para laboratórios credenciados.
A diferença enorme existe porque o
laboratório municipal é referência na
América do Sul e consegue preços mais
baixos pelo custo do exame, além de
não ter como objetivo o lucro.
A cada 10 dias de greve, pelo
menos 100 mil exames deixam de ser
feito pelo laboratório. Um custo diário
de R$ 25 mil pagos pelos contribuintes, segundo a tabela de valores dos
farmacêuticos. “Esses valores poderiam ser repassados na valorização do
serviço público, mas a prefeitura prefere o caminho da falta de diálogo e
do desperdício”, observa Juliano Soares, diretor do Sismuc.
As principais diferenças para a
população ocorrem em exames de
caráter social. Nos de toxoplasmose,

por exemplo, que é feito no programa
da gestante, a prefeitura paga R$ 16,97
e R$ 18,55 por dois exames, enquanto
que o custo no laboratório municipal ficaria em R$ 4,99 e R$ 7,24, respectivamente. “O prefeito não negocia, mantém o laboratório fechado, garantindo
o mínimo de atendimento e quem paga
a conta é o cidadão”, critica Alessandra
Oliveira, diretora de comunicação do
sindicato. O exame de sífilis é outro que
extrapola os custos aceitáveis. Enquanto o laboratório realiza o serviço por R$
0,08, a prefeitura paga R$ 2,83 para
um laboratório privado.
Irregularidade
Além do credenciamento às pressas, a prefeitura estaria deslocando
auxiliares de enfermagem para fazer a
entrega dos remédios controlados pelo
ministério da saúde nos postos de saúde e nos cmum’s, o que é irregular. “Recebemos a denúncia dos servidores e
estaremos acionando o jurídico do
Sismuc para fazer a notificação no conselho estadual de farmácia”, afirma
Eduardo Recker Neto, diretor do
Sismuc.

O prefeito Luciano Ducci está dando andamento ao seu projeto de terceirização do serviço público municipal.
A Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde (Feaes) abriu seleção
para 1.259 vagas em 47 diferentes carreiras. A terceirização seria destinada
para o atendimento no Hospital do Idoso, cmum’s, samu e para a área administrativa da fundação.
Um dos questionamentos que se
faz é se a medida não significaria a terceirização da atividade-fim do serviço
público. De acordo com a legislação vigente esta é uma prática proibida. Porém, a justiça tem interpretado de diferentes maneiras o que caracteriza atividade-fim de uma prefeitura. Um projeto
de lei vem sendo debatido no congresso
nacional, visando a regulamentação da
terceirização, com regras sobre o que
pode ser terceirizado e em quais condições. Os debates, no entanto, parecem
estar longe de um consenso.
Desvalorização
O Sismuc havia alertado sobre as
intenções de Ducci após uma reunião do
conselho municipal de saúde, no dia 17
de novembro do ano passado. A medida
representa a desvalorização dos servidores concursados. Os profissionais médicos, por exemplo, serão contratados
em regime celetista e ganharão 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 re-
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cebe hoje, para a mesma jornada, um
piso salarial de R$ 2.043.
Críticas
Nas várias modalidades de terceirização do serviço público, as fundações
são uma das maneiras de contratar pessoas para atuar sem a admissão por concurso público. Além da desvalorização
da carreira pública, a terceirização tem
sido questionada devido à queda na
qualidade do serviço prestado. “Ao invés de profissionais comprometidos,
está se aprofundando um tipo de gestão do trabalho que fica a mercê das
flutuações do mercado. Ao contrário do
servidor público, o terceirizado, quando
está insatisfeito, procura outro emprego, ao invés de lutar por melhorias. A
terceirização é uma forma de privatizar
o trabalho público e criar guetos eleitorais para trabalhar a favor de um candidato”, questiona a secretária geral do
Sismuc Ana Paula Cozzolino.
Outro problema diz respeito à organização destes trabalhadores. Funcionários de fundações ou de empresas terceirizadas tendem a ter menos relações
com sindicatos. O problema se deve aos
contratos de trabalho mais fragilizados
que impõem maior arbitrariedade sobre
os trabalhadores. O resultado é um medo
maior de questionar os gestores e de
participar de atividades que visem
melhorias. Por este motivo, o trabalho
terceirizado tende a ser mais precarizado, rebaixando as condições de trabalho de todo o serviço público.
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/// MANDADO DE INJUNÇÃO ///

/// MAIS UMA ///

Sismuc ganha aposentadoria
especial para os guardas
Os guardas municipais de Curitiba
ganharam o direito de ter aposentadoria especial. A conquista ocorreu após o
departamento jurídico do Sismuc recorrer ao supremo tribunal federal (STF)
para garantir o direito. Há pelo menos
dois anos a prefeitura se negava a dar a
aposentadoria. Com a decisão, os guardas agora têm o direito a se aposentar
acrescentando as atividades de risco. O
Sismuc havia protocolado o pedido em
abril de 2011.
A aposentadoria especial pleiteada pelo Sismuc abrange apenas os servidores sindicalizados ao Sismuc. “A
decisão do STF restringe a garantia apenas a esses, pois foi o sindicato que
entrou com o mandato de injunção”,
alerta Diogo Monteiro, secretária de
patrimônio do sindicato. A aposentadoria foi considerada favorável aos guar-

das porque eles fazem uso de arma de
fogo e se envolvem em atividades de risco. Diz a decisão do STF que está garantido “a cada integrante do grupo, classe
ou categoria, cuja atividade esteja
abrangida pelas finalidades institucionais da entidade impetrante... o direito de ter os seus pedidos administrativos de aposentadoria especial concretamente analisados pela autoridade administrativa competente”.
A secretaria de comunicação, Alessandra Oliveira, comemora a decisão
ressaltando o trabalho dos guardas:
“Acredito que pelos serviços prestados
pelos guardas a gente nem deveria necessitar de uma ação judicial e sim de
reconhecimento imediato da prefeitura”. Na página do Sismuc uma matéria
explica como obter a aposentadoria especial.

/// LIBERDADE FINANCEIRA ///

Servidores voltam a ter
opção para escolher
banco da conta-salário
Desde o dia 2 de janeiro os servidores estão livres para escolher em
qual banco desejam receber o salário,
segundo a resolução 3.424, do Banco
Central. A diretoria do Sismuc procurou debater a migração das contas com
a prefeitura, mas até o momento não
foi chamada para discutir o assunto.
Como proceder
Para 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. 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 créditos. Caso haja
algum problema ou o banco se recuse
a fazer o serviço, o servidor deve procurar o Sismuc.
Transferência

O pagamento continua sendo feito pela prefeitura por meio do Santander, com quem a administração tem
contrato até agosto de 2012. Nos casos em que os servidores optarem por
receber em outro banco, o Santander
deve fazer a transferência do dinheiro,
sem nenhum custo ao servidor, no
mesmo dia do pagamento, até o meiodia.
Dívida
Servidores com dívida no Santander, não tem obrigação de manter a
conta no banco. O Santander também
não pode reter o dinheiro das dívidas
que o servidor tem com o banco, quando o salário é depositado. Por isso, o
banco é obrigado a negociar com o servidor.
Mais
Outras informações podem ser obtidas na central de atendimento do
Banco Central. A ligação é gratuita, de
qualquer parte do país, para o número 0800-979-2345.

Administração barra
manifestação pacífica
Foto: Manoel Ramires

O Sismuc apresentou
sua versão com relação à
medida judicial que proíbe
os excluídos das 30 horas
de ocuparem a frente da
sede da prefeitura, das secretarias de recursos humanos e saúde e da casa do
prefeito Luciano Ducci. Em
Policiais na PMC ao invés de negociação.
seu favor, o sindicato explica que jamais trancou o acesso à pre- concedeu liminar em que proíbe o prefeitura: “A verdade é que não obstruí- feito Luciano Ducci e a secretaria de remos nada e ninguém porque o movi- cursos humanos de realizar qualquer
mento é pacífico”, disse a secretária de desconto em folha dos servidores da
assuntos jurídicos Irene Rodrigues.
saúde em greve há mais de 50 dias. Na
O advogado Ludimar Rafanhim ain- liminar, a justiça destacou que os servida ressalta que o movimento não foi dores municipais só iniciaram a greve
multado em nenhum momento, como “após inúmeras tentativas de assegua prefeitura tentou repassar. “A intima- rar os direitos da categoria” e que a pação foi assinada no dia 28, inclusive ralisação não é considerada ilegal, logo,
registrado em vídeo. A multa só seria proibindo qualquer desconto neste peaplicada caso voltassem (os excluídos) ríodo sob pena de multa de R$ 2 mil
a ocupar o local, o que não ocorreu”, diariamente para a prefeitura. A prefeidestaca o advogado.
tura já foi informada no dia 13. Apesar
PMC descumpre decisão
disso, manteve o desconto desrespeiA juíza Astrid Maranhão de Carvalho tando a decisão judicial.

/// MAIS UMA ///

Setran já nasce sob
investigação do
Ministério Público
A Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba instaurou
procedimento investigatório para apurar o aproveitamento de 400 agentes
de trânsito da extinta Diretran pela recém-criada secretaria municipal de trânsito de Curitiba (Setran). O promotor de
Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da
Fonseca, responsável pelo caso, já solicitou informações à nova secretaria,
para que explique a dispensa de concurso público para a contratação dos
agentes. A Setran tem até dia 8 de fevereiro para prestar as informações.
A transferência dos trabalhadores
já havia sido questionada pelo Sismuc,
antes mesmo da criação da nova secretaria, quando a mudança foi cogita-
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da. Para os diretores, o maior problema
é o fato de que o serviço que cabe ao
município, vem sendo realizado por trabalhadores celetistas e não por servidores municipais. Este seria um dos elementos para questionar o atributo de
“fé pública” aos agentes de trânsito.
Na opinião de Irene Rodrigues, secretária de assuntos jurídicos do
Sismuc, é necessário que se abra um
concurso público e contratar servidores
para regularizar a situação. “É importante que estes agentes celetistas tenham também a oportunidade de ingressar na carreira pública, dentro do
regime jurídico único que rege os direitos e deveres dos trabalhadores do serviço municipal”, aponta.
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Depois das
privatizações, agora
ele quer investigar a
terceirização na saúde

Foto: André Rodrigues

/// JORNALISMO INVESTIGATIVO ///

O autor do livro mais polêmico dos últimos meses é o entrevistado desta edição do jornal do Sismuc. Aproveitando o lançamento de “A privataria Tucana”, em Curitiba (ver mais na página 11), conversamos com o jornalista Amaury Ribeiro Jr. sobre
o assalto aos cofres públicos e como a velha mídia manipulou
a população para aceitar as privatizações. Durante a entrevista, ele fala um pouco mais sobre o livro e sobre seu próximo
trabalho. Confira:
Jornal do Sismuc: Seu livro apresenta diversas pistas sobre os problemas do sistema financeiro brasileiro. Dentre elas, o que o senhor
considera mais grave?
Amaury Ribeiro Jr: Duas coisas. Está
muito falha a fiscalização de lavagem
de dinheiro e a questão da justiça, por
causa da inversão de valores. Só aqui
aquele que investiga vira bandido e o
investigado vira mocinho. Aí, se alguém
quer investigar o judiciário (refere-se à
ministra Eliana Calmon do CNJ, que denunciou uma quadrilha de ‘magistrados
de toga’), a mídia acaba com quem quer
apurar. É muita hipocrisia.

Banestado como mecanismo de lavagem de dinheiro, mas não cita
políticos paranaenses. Não há ninguém neste processo?
ARJ: Claro que os governantes foram
coniventes. O governo do Paraná (Jaime
Lerner) deixou o banco, que era estatal,
se tornar numa megalavanderia. A lavagem na agência do Banestado em Nova
York foi a maior do mundo. Foi o governo
do Paraná e o governo tucano, através
de Ricardo Sérgio, que fomentaram isso
aí. Porque os doleiros não iam fazer o
que fizeram sem a conivência dos políticos.

JS: Por que só doleiros foram preJS: Você acredita que alguém seja sos na CPI do Banestado e os políticos escaparam?
preso com a CPI da Privataria?
ARJ: Eu acredito que a CPI vai ajudar ARJ: Porque houve acórdão entre o gomuito nisso. Eu conheço várias pessoas verno e a base oposicionista. Houve a
no serviço público que já se comprome- blindagem do Henrique Meirelles (ex-presidente do Banco Centeram a colaborar com
tral no governo Lula)
o Protógenes Queiroz
quando ele seria envol(dep. federal PCdoB-SP
Os corruptos
vido, porque ele tinha
e responsável pela ope“gostam
muito”
status de ministro e não
ração Satiagraha, em
dessa área da
poderia ser investigado.
2008). Ele é um delegasaúde.
“Gostam”
Você já pensou: quem
do que entende muito
do que envolve
devia coibir os ilícitos fide ilícito financeiro e é
nanceiros se utilizava do
especializado em crime
muito dinheiro.
mesmo duto do Banesde banqueiros. Como
tado? O único consolo é
ele deve ser o relator da
que houve um pouco de
CPI, eu acredito que dê
certo, afinal lá é mais rápido. Nela, você repatriamento de dinheiro.
pode colocar os melhores técnicos na
apuração, você pode quebrar os sigilos JS: Retornando ao assunto das
privatizações, quiseram colocar a
e “seguir o dinheiro”.
Copel no bolo? Por que não deu
JS: Seu livro cita bastante o certo?

ARJ: Por causa da pressão popular. Se
não fosse a pressão dos sindicatos e
dos movimentos, eles teriam feito isso,
com certeza. Também quiseram privatizar a Cemig (estatal mineira), mas
não conseguiram. Isso mostra que a sociedade tem que continuar lutando. Eu
vi um estudo recente em que as tarifas
elétricas, em São Paulo, subiram mais
de mil por cento acima da inflação. E
quem paga é a população “beneficiada”
com as privatizações.
JS: As terceirizações são um novo
modelo de privatização? Essas
parcerias podem desviar verbas
públicas?
ARJ: Sim. As terceirizações são sinônimo de privatizações. Pois passa uma
responsabilidade que é pública para a
iniciativa privada. Isso é muito perigoso. Eu vi a questão da educação e,
principalmente, da saúde. O que se
lavou de dinheiro de saúde do
Banestado, o que se lavou dinheiro
que era para hemodiálise (tratamento que consiste na remoção do líquido
e substâncias tóxicas do sangue como
se fosse um rim artificial)... Os corruptos “gostam muito” dessa área da saú-
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de. “Gostam” do que envolve muito dinheiro... Então, vai ser um caos. Eu estou vendo que a população está apavorada.
JS: As fundações privadas e organizações sociais são um jeitinho
para a corrupção e ruim para a população com o enfraquecimento
do serviço público.
ARJ: Com certeza é perigoso para a
população e para os servidores públicos. Eu estou tomando conhecimento
agora de casos em SP, RJ e no Paraná e
fiquei espantado. Aonde eu vou, as
pessoas estão muito preocupadas, pedindo pra fiscalizar as terceirizações
na saúde. Ontem (18 de janeiro), no
Rio, 50% do público que foi ao lançamento do livro pertencia à saúde. E eu,
como conheço esse setor corrupto e de
como político “gosta de setor que dá
dinheiro”, é de ficar preocupado. Agora, se está acontecendo no Paraná,
estado em que eu nasci (Amaury nasceu em Londrina), eu vou investigar. Eu
quero ver como funciona esse mecanismo. Se for uma coisa que aflige tanto a população, então, vale a pena investigar.
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/// COLETIVO DOS APOSENTADOS ///

/// ORGANIZACAO POR LOCAL DE TRABALHO ///

Aposentados se reúnem
em Morretes

Representantes têm reunião 27/02

O Sismuc promoveu o famoso encontro de confraternização destinado aos aposentados no final do
ano passado. O passeio foi realizado nas cidades de
Morretes e Paranaguá (PR). Os aposentados tiveram
a oportunidade de percorrer a serra do mar através
do famoso passeio de trem. Quem nunca tinha feito
o passeio ficou deslumbrado com as belezas
naturais e históricas do roteiro.
Em Morretes, os aposentados puderam aproveitar o
tradicional “Barreado” – prato típico da cidade. Logo
depois, o grupo seguiu de ônibus até Paranaguá,
onde puderam conhecer a cidade histórica e
turística fundada no século XVI. Foi realizado um
passeio a pé e visita ao mercado municipal.
Satisfeita com o passeio, a aposenta Nádia Kalô
Gerber, elogiou a escolha do roteiro, o almoço e
principalmente a oportunidade de fazer novas
amizades. “Há mais de 15 anos que eu não fazia
esse passeio”, disse a aposentada, em relação ao
roteiro escolhido. “Fiquei muito feliz por essa
oportunidade.”
Outro aposentado que gostou do passeio foi André
Luiz Saddock de Sá, principalmente porque foi a
primeira vez que participou. Fez questão de ressaltar que esse tipo de iniciativa aproxima a categoria.
“A gente tem oportunidade de conhecer os colegas,
criar um entrosamento. Isso é o mais importante”,
destacou.
Amigo-secreto
No fim da tarde um grande café foi servido aos
aposentados. Momento oportuno para a esperada
entrega de presentes.
Coletivo
Os aposentados voltam a se reunir no coletivo, que
é realizado toda última segunda-feira de cada mês.
Na próxima reunião, dia 27, a categoria vai construir
e aprovar a pauta de reivindicação.

Representantes por local de trabalho (OLT) retomam as atividades no dia 28 de fevereiro – a
reunião é realizada toda última terça-feira de cada mês. Os encontros seguem com o mesmo
formato, ou seja, espaço reservado para duas turmas – às 9 e 14 horas. E tem como proposta
discutir a organização das lutas de 2012.
Objetivos
O papel dos representantes é ser o próprio sindicato no local de trabalho, além de organizar e
divulgar as pautas dos trabalhadores por segmento. Esta atividade pode ocorrer através de
panfletagem em mural, distribuição dos informativos e página do Sismuc, entre outras formas,
“há, inclusive, quem promova reuniões com outros servidores”, disse Marcela Bomfim, presidente do Sismuc.
Último encontro
No encontro realizado ano passado, o grupo debateu acerca de como as informações de classe
e do sindicato são repassadas aos colegas no local de trabalho. Os representantes compartilharam estratégias e maneiras de como fazem para repassar as informações de interesse do
trabalhador.
Na avaliação da presidente do Sismuc, Marcela Bomfim, o último encontro foi tão importante
quanto o primeiro, pois valeu para ponderar como está sendo o trabalho de formação e dinâmicas dos OLT.
Outro apontamento é que 2011 foi bem produtivo para os representantes. Assuntos importantes como combate ao assédio moral, plano de carreira, direito de greve, entre outros, estão na
lista.

/// COLETIVO DOS GUARDAS ///

Impasse no decreto da jornada continua

Um impasse a respeito da jornada e escala de trabalho dos guardas impede que o segmento
comemore o novo decreto. O problema se refere ao horário de refeição para os que realizam a
jornada linear de 8 horas. A legislação federal exige, para estes casos, a garantia de uma hora
para refeição. Acontece que muitos guardas acabam não tendo condições de parar as atividades, mesmo no horário de almoço. O fato de estarem fardados e dos locais onde trabalham
acabarem ficando descobertos, como no caso dos armazéns da família, impede o cumprimento
da lei. Assim, muitos estariam trabalhando, na realidade, 9 horas por dia.
O artigo terceiro do decreto municipal 1.894, publicado no final de novembro, traz a seguinte
redação: “A jornada de trabalho linear é constituída de oito horas diárias, com intervalo mínimo
de uma hora e no máximo duas horas para descanso/alimentação, não sendo computado esse
intervalo na duração da jornada, sendo que para efeito do cálculo e variações mensais (horas,
faltas, horas noturnas) computar-se-á no máximo 200 horas mensais”.
Horas extras e DSR’s
Com o novo decreto fica estabelecida a jornada linear de 8 horas e da escala de 12 horas de
trabalho por 36 de descanso. O descanso semanal remunerado (DSR) na jornada linear deve ser
pago com adicional de 50% em dias normais e de 100% nos finais de semana e
feriados. Já na escala de 12x36 fica assegurado que quando ocorrer fora de
Foto: André Rodrigues
escala, em finais de semana ou feriados, será pago o DSR. De qualquer maneira,
o tempo de descanso deve ser o mesmo de horas trabalhadas. As horas extras
não poderão passar de 60 horas mensais.
Lembrando
A minuta do decreto havia sido apresentada pela prefeitura aos trabalhadores, em
outubro do ano passado, conforme acordo firmado anteriormente. O objetivo era
que o documento fosse avaliado pelos guardas antes de ser publicado.
Conforma aprovado na assembleia do dia 25 de janeiro, o segmento quer que as
horas extras sejam calculadas semanalmente e não mensalmente.
PPQ
O Sismuc apresentou a reivindicação do PPQ em reunião com representantes da
administração no dia 6 de outubro de 2011. A questão ficou de ser avaliada pela
prefeitura, que até o momento ainda não se posicionou.

acesse www.sismuc.org.br
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/// CURTAS ///

Cracolândia: cassetetes
em vez de políticas públicas

***

Denilson Pires é acusado
de desvio de dinheiro do Sindimoc

Pelo menos 300 pessoas lotaram o Sismuc com
mobilização feita pelas redes sociais
Foto: André Rodrigues

A repressão tem sido o tom da operação policial realizada na região chamada
Cracolândia, em São Paulo, desde o dia 3 de janeiro. Chamada de “Ação
Integrada Centro Legal” contou com 287 agentes do estado, em grande número
da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e aparato policial como
patrulhamento, carros, tiros de balas de borracha, cães farejadores e helicóptero. A operação está em cheque, mesmo com os números divulgados de pessoas presas traficando e usuários encaminhados para tratamento. Inclusive, a
operação foi criticada por especialistas e apelidada de política de
“higienização”, tal como afirma Dartiu Xavier, psiquiatra e diretor do Programa
de Orientação e Assistência a Dependentes da Unifesp.
Além do jogo político de empurra-empurra entre governo, prefeito e comando da
polícia, divulgado pela imprensa, enfatiza que a operação foi precipitada –
pouco organizada do ponto de vista social.

Livro denuncia
tucanos pelo maior
roubo da história

Os nomes do ex-presidente do Sindimoc e atual vereador Denílson Pires (DEM),
e do advogado e ex-vereador, Valdenir Dielle Dias, estão entre os acusados de
organizar toda a fraude. Cerca de R$ 8,1 milhões teriam sido desviados
do Sindicato dos Motoristas e Cobradores das Empresas de Transporte
de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc). A dupla teve a
prisão temporária decretada em setembro de 2010, porém, passados cinco
dias a Justiça os liberou por entender que era desnecessária a prorrogação.

***

CUT repudia massacre contra os
moradores do Pinheirinho
A CUT manifestou seu repúdio contra a ação covarde e violenta do governo do
Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos na
reintegração de posse da área conhecida como Pinheirinho, onde há quase
uma década é o endereço de 1.600 famílias. Segundo o presidente da OAB
local, Aristeu Cesar Pinto Neto, houve mortes na ação, inclusive de crianças.
Além disso, as casas dos moradores, com seus pertences e mobílias, foram
destruídas e viagens forçadas para outras cidades estão em curso.
A área é parte da massa falida da empresa Selecta, de "propriedade" de Naji
Nahas, megaespeculador que possui uma dívida milionária em impostos, foi
preso em 2008 pela Polícia Federal por evasão de divisas e lavagem de
dinheiro, e é o grande interessado na ação. O empresário e seus aliados seriam
os grandes beneficiados com o despejo das famílias do terreno de cerca de 1,3
milhão de metros quadrados, avaliado em 180 milhões de reais.

Fonte: Imprensa CUT

O jornalista Amaury Ribeiro Jr. lançou no último dia 20, o livro “A
Privataria Tucana”. O evento ocorreu na
sede do Sismuc, com organização do
Paraná Blogs, Geração Editorial, Sindicato dos Bancários, Senge-PR,
SindiSaúde, CUT-PR e TIE-Brasil. Na
ocasião, Amaury disse que tem observado a boa aceitação ao livro e que
tem recebido muitas queixas sobre o
processo de terceirização em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
O livro ficou famoso por se tornar
um sucesso nacional de vendas. Cerca
de 120 mil exemplares já foram
comercializados em poucos meses de
lançamento. O fenômeno se deve às
denúncias apresentadas pelo jornalista que tratam dos processos de lavagem de dinheiro e venda do patrimônio
público (ver entrevista na página 9).
Dentre as perguntas mais recorrentes da plateia estavam as relacionadas
ao processo de desvio de verbas do
Banestado, banco paranaense
privatizado em 2001, e com relação à
possibilidade dos denunciados no livro
(José Serra e a cúpula do PSDB) serem
presos. Amaury disse que a CPI da
Privataria pode levar os acusados para
cadeia. “Com a CPI tudo é mais rápido.
Quebra de sigilo, apuração etc. E o delegado Protógenes (deputado federal,
PC do B-SP, e responsável pela opera-

acesse www.sismuc.org.br

ção Satiagraha em 2008) é experiente
no assunto”, disse o autor. Quanto ao
Banestado, Amaury disse que poderá
aprofundar mais as denúncias em um
próximo livro, inclusive relatando nomes
de autoridades paranaenses. “Eu não
posso dizer agora e aqui sem antes estar muito bem embasado”, se preveniu.
Mobilização social
O lançamento de “A privataria
tucana” teve mobilização exclusiva pelas redes sociais. O evento também foi
retransmitido pela twitcam com a pergunta mais provocadora da noite. “O que
mais lhe chocou enquanto escrevia o livro”, perguntou um internauta de
Houston, nos EUA. “O fogo amigo”, respondeu Amaury, se referindo ao jogo feito por Rui Falcão, vice-presidente do PT,
para assumir a comunicação na campanha de Dilma Rousseff.
Amaury também destacou que foi
a mobilização social e dos sindicatos que
impediu a venda da Copel e da Cemig
na era das privatizações. “Eles (os tucanos) queriam privatizar também, mas a
mobilização, nesses casos, impediu
mais um roubo aos cofres públicos”.
Adquira o livro e camiseta:
Exemplares podem ser adiquiridos no
Sismuc por R$ 34,90. A camiseta da
campanha pela CPI custa R$ 15.
Os sindicalizados também podem
emprestar o livro na biblioteca do Sismuc.
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Sinopse: Na
intimidade de um
revolucionário
O documentário de Isa Grinspum Ferraz apresenta a trajetória do líder
comunista e ícone da esquerda brasileira: Carlos Marighella. Dirigido pela
sobrinha do guerrilheiro, o filme traz apontamentos e intimidades do inimigo
número um da ditadura militar e pretende desfazer o preconceito em relação
a Marighella. Fatos e histórias possíveis graças a quem esteve bem próximo
ao círculo de amizade e familiar.
Uma reconstrução da história e homenagem - como mencionou a crítica -, de
um militante e nome importante no Partido Comunista e Ação Libertadora
Nacional (ALN), assassinado em uma emboscada em 1969.
Ficha técnica
Título: Marighella
Direção: Isa Grinspum Ferraz
Gênero: documentário
País: Brasil
Ano: 2011

01/02 - Paralisação
de 30 minutos na saúde
Horário: 7 às 7h30 e 19 às
19h30
Local: unidades de saúde e
cmum’s
01/02 - Assembleia Geral
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
06/02 - Coletivo da Saúde
Horário: 19h30 horas
Local: Sismuc
08/02 - Coletivo dos
Guardas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
09/02 - Coletivo da FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
16/02 - Carnaval da CUT
Horário: 16 horas
Local: Praça Santos Andrade

Resenha:
A farça das privatizações
Existe uma nova onda de terceirizações e privatizações dos serviços
públicos. É o caso de Curitiba com a fundação de direito privado e o
Paraná com as organizações sociais, ambas na saúde. A desculpa é a
mesma há 30 anos: modernizar a gestão. No entanto, “A Privataria
Tucana” deixa o leitor com a pulga atrás da orelha. Por que essa gente
gosta de ver o que é público em mãos privadas? A resposta é grana. Neste
polêmico livro é revelado que a ordem
de FHC, Serra e companhia era
privatizar tudo o que era possível com
conivência da grande mídia e com
financiamento de dinheiro público.
Com dados impressionantes, o autor
relata uma rede de pirataria ligada a
paraísos fiscais no Caribe. O livro é
imprescindível.
Ficha bibliográfica:
Ribeiro Junior, Amaury. A privataria
tucana. Geração Editorial: São
Paulo, 2011.

/// ERRATA ///
Na edição de novembro na resenha “Bem vindo ao presente”,
publicamos que o termo “Big Brother” teria se originado no livro
“Admirável Mundo Novo”. Conforme notado pelo leitor Ubirajara
Zoccoli, na verdade, o termo surgiu do livro “1984” de George Orwel.
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23/02 - Coletivo dos
agentes administrativos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
27/02 - Coletivo dos
aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc
28/02 - Coletivo de
representantes por
local de trabalho
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
29/02 - Coletivo da
educação
Horário: horas
Local: Sismuc

