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Servidores
derrotam
PPQuino
Os servidores municipais de Curitiba finalmente se verão
livres do PPQ. A medida, pleiteada há vários anos pelos servidores, é o primeiro passo para a incorporação de todas as
remunerações variáveis. O próximo inimigo dos servidores a
ser derrorado é o Assedioso. Um projeto de lei para coibir o
assédio moral será elaborado e enviado à Câmara em breve.
Confira mais na página 4.

Servidores da saúde e guardas
querem isonomia na incorporação
Conciliação de greves
limpa ficha dos servidores
Página 6

Confira o balanço
das negociações
Página 8

Assembleia aprova estensão do direito a outros segmentos da categoria.
Confira também na página 4.

Tarifa do ônibus
André Machado é o entrevista desta edição
Confira na página 9
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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br.

ORGANIZAÇÃO
CAMPANHA DE LUTAS

EDITORIAL

Outdoors reforçam
campanha dos servidores

Os servidores municipais vem há vários anos apresentando pautas históricas à administração e por muito tempo receberam somente negativas e portas fechadas, inclusive
para o diálogo. Mesmo assim, o sindicato nunca deixou de lutar pela categoria, organizar
mobilizações e levar a pauta para as mesas de negociações. Este novo grupo que assume
a gestão da Prefeitura, a partir deste ano, gerou expectativas por parte dos servidores, os
quais estão com sede de mudanças concretas por parte da administração.
O sindicato vem apresentando as pautas dos servidores desde o período eleitoral aos
candidatos e, no período de transição, ao candidato eleito Gustavo Fruet.
Foram várias reuniões de negociação com a Prefeitura até o momento, desde a entrega
das pautas de reivindicações. Algumas avançaram concretamente como por exemplo o
encaminhamento por parte do Sismuc do projeto de lei que inibe o assédio moral dentro
da PMC, o avanço quanto à formação e capacitação dos servidores através de diálogo e
grupos de trabalho com o IMAP, a licença-nojo concedida a todos os servidores, o início de
estudo por parte da administração do atual dimensionamento dos servidores para posterior
adequação. A conciliação das greves conseguiu retirar vários processos da justiça limpando
a ﬁcha funcional dos servidores, com exceção da revisão dos crescimentos. Uma outra
grande conquista histórica foi a incorporação do PPQ ao vencimento para a maior parte
dos servidores e, por isso, entendemos que deve ser estendida a todas as categorias alcançando assim a isonomia. O ponto negativo ﬁcou no que diz respeito ao reajuste salarial,
que foi de apenas 6,77%, sem aumento real.
A categoria pôde perceber na prática a importância da mobilização e da união no
avanço das pautas já conquistadas e precisa continuar esse processo de luta para conquistar
as pendências da pauta geral, bem como as pautas especíﬁcas. Esta é uma atividade que
exige que o sindicato mantenha seu caráter independente e a categoria em alerta para
que os avanços continuem.
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Por Guilherme Carvalho
O Servelino, personagem do Sismuc,
ganhou as ruas de Curitiba e figurou
em diversos outdoors espalhados pela
cidade. A publicidade faz parte da campanha de lutas dos servidores e traz a
frase “Toda cidade tem heróis”, uma
referência aos servidores municipais.
O objetivo é dialogar com a população
curitibana a fim de garantir apoio às
pautas da categoria.
Foram 20 pontos de instalação em locais

Coordenação Gênero, Juventude,
Etnia e Diversidade Sexual
João Guilherme Bernardes
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Augusto Luis da Silva
Icléa Aparecida Alves Mateus
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próximos a áreas de concentração popular, como terminais, supermercados
e estabelecimentos públicos. Foram
priorizadas também as áreas de acesso
entre bairro e centro. Os outdoors ficaram
instalados entre os dias 11 e 24 de março.
A campanha também conta com banners
e quadrinhos divulgados em redes sociais, camisetas, botons e cartilhas com as
pautas de reivindicação distribuídas nos
locais de trabalho. Os materiais também
podem ser retirados por servidores na
sede do Sismuc.

Direção
Adriana Claudia Kalckmann, Alessandra Claudia de Oliveira,
Alice da Silva, Andrea da Silva Sampaio, Ari Junior de Miranda,
Carmem Lucia Amaral Reichdal, Daniel Augusto Simões,
Demerval Ferreira da Silva, Diana Paula Leão Guérios, Elaine
Cristina Borba dos Santos, Eliane Cristina C. G. de Lima,
Giuliano Marcelo Gomes, Henrique Ramos Santana, Ilma
Alves Bomﬁm, Jeferson Corradini, José Ezael Pott Ferrando,
Juliano Rodrigo Marques Soares, Leandro Francel Alves Servilha, Leila dos Santos, Linda Alice Góes Gregorczuk, Lurdes
Farias, Marcos André da Luz, Marcos Aurélio Fernandes Jesus,
Maria Aparecida Martins Santos, Mario Barbosa, Marlene Aparecida S. Cazura, Marlene Camargo Melo, Mauro Scarmocin,
Natel Cardoso dos Santos, Paula Regina Jardim Campos, Paulo
Canova Filho, Rita Choinski Kloster, Rosimeire Aparecida Barbieri, Sebastião Rodrigues Alves, Sonia Maria Barbosa Campos,
Suely Terezinha Araújo, Vera Lucia Martins Pio

Esta edição
foi fechada
às 18 horas, de
08/04/2013.

SINDICALISMO

Encontre documentos e leis na página
do Sismuc com facilidade.
www.sismuc.org.br/documentos.asp
www.sismuc.org.br/legislacao.asp.

COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA

GIRA CATRACA

CUT-PR estreia
programa na CWBTV
Foto: Gibran Mendes

Por Gibran Mendes / CUT-PR

A Central Única dos Trabalhadores
do Paraná (CUT-PR) estreou no último dia
26 seu primeiro programa de televisão
exibido na CWBTV, o ReperCUT Paraná.A
primeira edição trouxe a discussão sobre
comunicação sindical e popular, com a
participação do professor da Universidade
Federal do Paraná, Mário Messagi Júnior e
do presidente do Sindicato dos Jornalistas,
Guilherme Carvalho (foto).
"Queremos que este seja um espaço
diferenciado, com espaço aberto aos

movimentos sociais para discutirmos
pautas que cotidianamente não estão
nos grandes veículos", explica o secretário
de comunicação da CUT-PR, Daniel Mittelbach, que também é apresentador do
programa.
A programação também ficará disponível nos canais de comunicação online
da CUT. O site da entidade e suas redes
sociais, como o Facebook e Youtube, terão
um acervo eletrônico para serem consultados a qualquer momento. "Agora queremos
incentivar, cada vez mais, a participação de
nossos sindicatos", completou Mittelbach.

Na televisão o programa pode ser visto pelos canais 5 da NET,
82 da TVA, 186 da Vivo Digital ou ao vivo no site www.cwbtv.net.

Reprodução internet
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CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Movimento popular
quer debater
tarifa de ônibus

Por Manoel Ramires

“Em defesa do transporte público
de qualidade, como serviço essencial
aos cidadãos de Curitiba e da Região
Metropolitana, as entidades populares e
sindicais manifestam a Vossa Excelência (Gustavo Fruet) a preocupação
quanto a majoração da tarifa da Rede
Integrada de Transporte coletivo acima
do índice inflacionário”. Esse é um
trecho da carta que o Comitê Popular

do Transporte Público entregou ao
prefeito. Eles também querem participar do grupo formado pela gestão
para analisar os custos e o modelo do
transporte público. Um dos questionamentos é com relação a licitação, que
ocorreu em 2011, e sobre a margem de
lucro dos empresários.
Ainda em relação à tarifa, no
começo de abril, a Câmara deVereadores
realizou uma etapa das audiências públicas sobre mobilidade urbana.

Filmes são exibidos mensalmente no sindicato
pelo coletivo de formação

Cineclube discute manipulação
do consumo infantil
Por Manoel Ramires

O coletivo de formação do Sismuc realizou no último
dia 22 seu Cineclube, atividade de formação para servidores.
O filme apresentado foi “Criança, a alma do negócio”, que
mostra como no Brasil o público infantil se tornou alvo
preferencial da publicidade. As sessões ocorrem quinzenalmente. Após a apresentação do filme, os presentes debateram a obra.

Para Eduardo Recker, coordenador de formação do
Sismuc, a importância dessas sessões é oferecer aos servidores uma visão diferente sobre arte, história e política.
“Buscamos refletir junto com os trabalhadores, sobre temas
relacionados à luta de classes, ao trabalho e outros assuntos
de interesse utilizando-se da linguagem do cinema. A gente
sempre escolhe um filme relacionado ao mundo do trabalho
ou a realidade prática dele. O filme é um ponto de partida
pra que se abra uma discussão desses assuntos”, explica.
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NOVOS EXCLUÍDOS

MOBILIZAÇÃO

Acompanhe o Sismuc
nas redes sociais:
facebook.com/sismucsindicato
e @sismuc

Meritocracia continua: objetivo do sindicato é que a incorporação
das remunerações variáveis seja estendida a todos

Servidores da saúde e guardas
municipais estão insatisfeitos
Foto: Guilherme Carvalho

SOLIDARIEDADE

Assembleia delibera por
isonomia entre servidores
Por Manoel Ramires

Os servidores de Curitiba participaram
de assembleia geral para deliberar sobre
a proposta da gestão sobre remuneração
salarial. A proposta de reajuste de 6,7%,
embora considerada baixa, foi aceita pela
base. O entendimento é que outros avanços
devem ser considerados neste momento. Já a
proposta de incorporação dos PPQs também

Foto: Manoel Ramires

foi aceita. Contudo, a assembleia deliberou
pela extensão do valor de R$ 375 para todos
os servidores. Com a proposta inicial, 17
mil servidores receberiam o valor. O Sismuc
representa 23 mil servidores.
Piso mínimo
Outro aspecto positivo é o aumento
do piso salarial mínimo da Prefeitura. Pelo
que foi apresentado pela administração,
nenhum servidor ganharia menos de R$
1.100 até novembro deste
ano. Hoje o menor valor pago
é R$ 711,63. Estes valores
seriam válidos também para
aposentados e pensionistas do IPMC, bem como
valeriam para o 13º salário
e demais reflexos. Além
disso, haverá o acréscimo
do reajuste de 6,77%, aceito
pela assembleia. Esse montante também será pago aos
aposentados.

55% DE AUMENTO?

Fim do PPQ não significa dinheiro a mais
Por Manoel Ramires

O Programa de Produtividade e Qualidade é pago após avaliação da chefia.
Era uma remuneração fixa de R$ 275 que
teve incorporação de R$ 100 em março e
o restante será pago ao longo deste ano. A
incorporação das remunerações variáveis
não significa dinheiro a mais. O que ocorre
é uma reversão de valores da folha bruta
para folha liquida dos servidores, tendo
reflexo na sua aposentadoria. Os únicos

acréscimos na folha do servidor são os
6,77% de reajuste salarial - para todos
os servidores - e o adicional de R$ 100 a
folha líquida, que ocorre em novembro de
2013, apenas para as categorias que foram
beneficiadas pela incorporação.
De acordo com o que foi divulgado
pela Prefeitura, os servidores teriam 55%
de aumento salarial. Este, na verdade, é o
valor contbializando a incorporação do
PPQ aos salários, algo que já vinha sendo
pago à categoria.

Mesa de negociação entre representantes dos servidores e da Preﬁtura.

Por Manoel Ramires

A proposta de incorporação do
Programa de Produtividade e Qualidade (PPQ) beneficiou grande parte
dos servidores de Curitiba. No entanto,
trabalhadores da área da saúde e guardas
municipais, que não recebem o PPQ, não
obtiveram nenhum tipo de incorporação.
Para eles, a Prefeitura destinou um abono
de R$ 283 a ser pago em única parcela,
em novembro, que não será incorporado.
Em assembleia realizada no último
dia 3 de abril, os servidores pleitearam a
possibilidade de também incorporarem
o valor de R$ 375, pagos em março
(referente à data-base do ano passado)
R$ 75 em maio, R$ 100 em agosto e um
adicional de R$ 100 em novembro para
todos. Em reunião informal convocada
pela Prefeitura no dia 4 (sem cunho de
mesa de negociação), a gestão explicou
que não poderia realizar isso porque o
impacto financeiro seria muito grande.
A direção do sindicato reforçou
que as incorporações das remunerações
variáveis, seja PPQ, seja o Incentivo de
Desenvolvimento de Qualidade (IDQ),
são bandeiras históricas dos servidores
e devem ser estendidas a todos.“O passo
de incorporação dado em relação ao PPQ
foi um avanço e deve abranger a todos.
Temos que acabar com todas as remu-

nerações que amarram os servidores”,
defende Carla Vanessa, coordenadora de
comunicação do Sismuc.
Essa defesa deve ser reforçada
durante as mesas de negociação específicas. Por pedido do Sismuc, no dia 15 de
abril deve ocorrer a mesa de negociação
da Guarda Municipal. Já no dia 16 de
abril ocorre a mesa da saúde. Ambas as
categorias reivindicam planos de carreira
próprios e valorização salarial, como
demonstra as páginas 26, 27 e 32 da Cartilha da Campanha de Lutas. “A busca é
sempre pela isonomia entre os servidores,
independente da categoria”, completa.
Mobilização
Todos servidores que não foram
contemplados com as incorporações
têm um importante compromisso na
luta por seus direitos. No dia 8 de abril,
às 19 horas, ocorre o coletivo da saúde,
com objetivo de avaliar as negociações.
Nessa secretaria apenas os auxiliares de
enfermagem, auxiliares administrativos
e auxiliares de saúde bucal foram beneficiados. No dia 10, os guardas municipais se reúnem também coletivamente
para debater as incorporações, o plano
de carreira e discutir estratégias para
a mesa de negociação específica. Os
servidores podem consultar a data do
seu coletivo no site e comparecer para
debater o assunto

MOBILIZAÇÃO

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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INTENSIFICANDO A DEMOCRACIA

DÁ PRA AVANÇAR MAIS

Sismuc percorreu
regionais para
discutir a pauta geral

Confira o balanço
das negociações

Foto: Manoel Ramires

Por Guilherme Carvalho

Por Manoel Ramires

mês de debates, os servidores foram esclarecidos,

A Campanha de Lutas

inclusive, sobre a pauta

deste ano ganhou um

financeira definida em

novo aspecto. A direção

assembleia e a valorização

do Sismuc percorreu 9

por nível de escolaridade,

regionais para intensificar o

como explica Diogo Mon-

debate sobre a pauta geral e

teiro, diretor do sindicato:

também apresentar ao cole-

“Nós pedimos a reposição

tivo as pautas específicas,

das perdas históricas,

reunidas em uma cartilha.

período em que a Prefeitura

Outro ponto importante

não repôs a inflação (desde

desses encontros foi esclare-

o governo Taniguchi), o dis-

cer as dúvidas sobre venci-

sídio, que é a reposição da

mentos, carreira e demais

inflação do período 2012 a

direitos, além de informar

2013, e ganho real, além da

quais pontos já haviam

isonomia com o magistério

sido debatidos com a gestão

(8,69%). A gente ainda vê

municipal e seus encamin-

a necessidade de rever os

hamentos. A pauta geral foi

pisos por nível de escolari-

aprovada em assembleia no

dade básico, médio, técnico

fim de dezembro de 2012 e

e superior”, cita.

entregue em 19 de fevereiro
de 2013.

A avaliação da direção
do sindicato é que as

As regiões visitadas

reuniões regionalizadas

pelo sindicato pelo menos

constituem um importante

uma vez por semana foram

momento de mobilização,

Bairro Novo, Cajuru, Pin-

informação e participação

heirinho, CIC, Portão, Santa

dos servidores em busca de

Felicidade, Boa Vista, Matriz

suas pautas momentâneas

e Boqueirão. Ao longo do

e históricas.

As negociações da pauta geral
de reivindicações estão tratando
de uma série de itens de interesse dos servidores municipais.
Iniciadas em março, as reuniões
realizadas até o momento apontam
para alguns compromissos assumidos pela gestão municipal. Entre
eles a possibilidade de revisão
dos planos de cargos, carreiras
e vencimentos, que deve iniciar
logo após o fim das negociações da
pauta de reivindicações. Por outro
lado, questões importantes como
redução da jornada de trabalho e
fim das terceirizações continuam
pendentes.
Difícil provimento
Será debatida assim que
forem encerrados os debates da
pauta específica. O objetivo dos
gestores é incluir o tema na revisão
dos planos de cargos, carreiras e
vencimentos. Conforme exposto,
o Sismuc defende a fixação dos
valores de gratificação de difícil provimento, estabelecendo
critérios e condições iguais para
todos os servidores.
Jornada de sobreaviso
Já a jornada de sobreaviso
será retomada com a Procuradoria.
A possibilidade de servidores
também poderem comprar produtos nos armazéns da família
será tema para a negociação do
auxílio-alimentação.
Dimensionamento
A reorganização do quadro
de servidores deverá esperar por
mais alguns meses. Segundo
informado pelos gestores, um
diagnóstico da situação está sendo

elaborado e deve ser concluído
dentro de 6 meses. Inicialmente
represen-tantes da Fundação de
Ação Social (FAS), secretarias de
educação, saúde e trânsito voltarão a conversar sobre o tema.
As demais áreas serão debatidas
posteriormente.
Licença nojo e familiares
Avançou na negociação o
direito de servidores se licenciarem no caso de falecimento
da sogra ou para tratamento de
fami-liares com problemas de
saúde. Os critérios para concessão
do direito devem ser debatidos e
publicados em breve.
Sem acordo
Alguns pontos permanecem como reivindicação dos
servidores. A Prefeitura nega a
possibilidade de concessão do
auxílio-alimentação recebido em
pecúnia, alegando limitação financeira. O acúmulo do adicional de
insalubridade e do adicional de
risco técnico continua pendente.
Empecilhos legais estariam entre
os problemas para implantação da
medida. A mudança no estatuto
dos servidores seria a solução
possível para mudar a situação.
Formação e capacitação
A regulamentação do direito
ao horário especial para servidores estudantes, da concessão
de bolsas de estudo, divulgação
dos cursos de capacitação e curso
de reabilitação para novas e antigas atividades também foram
abordados. O superintendente
técnico do Instituto Municipal de
Adeministração Pública (IMAP)
Paulo Ricardo Opuszka garantiu
que estas questões avançarão na

nova gestão da Prefeitura.
IPMC
A aposentadoria por invalidez, garantindo 90% dos valores
do servidor antes na ativa, também
foi debatida . O diretor do Instituto
de Previdência do Município de
Curitiba (IPMC), Luiz Antônio
Machado alega que a medida
desrespeitaria a Constituição, mas
ao final concordou em retomar a
discussão já que há casos de prefeituras que aplicam a aposentadoria
nestas condições a servidores
públicos.
Auxílio-alimentação
A Prefeitura garantiu, durante
as negociações, que irá rever o
teto para concessão do direito,
considerando os novos valores dos
salariaios com as incorporações
dos PPQ's. Independente disso, o
sindicato pretende manter a pauta
da categoria em defesa da extensão
do auxílio para todos os servidores
e do aumento dos valroes pagos.
Mais
A consideração do tempo de
deslocamento para realização do
tratamento de saúde, ignorada por
muitas chefias, também ganhou
espaço. Os gestores reconhecem
que o direito de alguns servidores
tem sido desrespeitado e garantiram que está em desenvolvimento
uma proposta de normatização
para corrigir o problema.A minuta
do documento foi entregue ao
Sismuc para uma análise prévia.

No site do Sismuc no
mesmo dia das reuniões, o servidor também pode acessar as
atas das negociações
em “Documentos” .

FIM DOS PROCESSOS

Servidores que realizaram greves terão abono das faltas e
recuperação de direitos perdidos nos últimos anos

Conciliação de greves limpa
ficha dos servidores
Foto: Guilherme Carvalho/Arquivo Sismuc

Por Manoel Ramires

A conciliação sobre as greves
foi aprovada, mas com ressalvas,
em assembleia de 1 de abril. Nessa
data, os servidores queriam rever
os descontos praticados nas greves
dos educadores e as gerais de 2011
e 2012, pois tiveram repercussões
financeiras. No dia 3 de abril, a Prefeitura aceitou a contraproposta. O
novo acordo zera as perdas e evita
descontos financeiros,‘limpando a
ficha’ nas sete greves e iniciando
um novo patamar em Curitiba.
O acordo é um dos principais
avanços sociais desse período de
negociação, segundo Ana Paula
Cozzolino, coordenadora geral do
Sismuc. “A assembleia aceitou a
proposta desde que discutidas as
greves de 2007, 2011 e 2012, quando
houve descontos financeiros. A
resposta da gestão foi retirada dos
reflexos nas fichas funcionais, com
recuperação financeira e possibili-

dade de reposição da educação. Ou
seja, a Prefeitura aceitou a nossa
proposta”, comemora.
Segundo o advogado do
Sismuc, Ludimar Rafanhim, mas
do que ocorrer a conciliação sobre
as greves, houve um avanço nas
garantias dos trabalhadores: “É
uma conquista. Não é um presente
de ninguém. Nós estamos desde
fevereiro de 2012 tentando a conciliação via justiça. A importância
de zerar essa negociação é gigante
porque reconhece a luta dos trabalhadores sem perdas”, explica
o advogado.
Em relação a rever os crescimentos verticais e horizontais,
ambos foram negados. Isso ocorre
porque a Prefeitura tem uma
política que limita as vagas, a tal
da meritocracia, que o sindicato
combate. Como ponto positivo, a
Prefeitura se compromete a rever
esse modelo durante análise do
plano de carreira.

Greve dos guardas municipais realizada em 2010.

TRANSPARÊNCIA

Sismuc presta contas
aos sindicalizados
em assembleia

Compromisso cumprido
A batalha travada com a antiga
gestão da Prefeitura chega agora a um
final positivo para os trabalhadores.
Até então o sindicato vinha tentando
um acordo com a administração de
Luciano Ducci (PSB) e se
viu obrigado a recorrer
à justiça para resolver a
questão. Sem nenhum
interesse em resolver o
problema, o ex-prefeito
acabou empurrando a
questão para a gestão de
Prefeito assinou compromisso,na sede do Sismuc,
durante as eleições.

Gustavo Fruet (PDT).
Depois de um processo de negociação com o novo gestor, que iniciou
ainda no período eleitoral, quando
os candidatos assinaram compromissos com a categoria, finalmente a
questão parece resolvida.

Por Guilherme Carvalho

Foto: Manoel Ramires

Por Guilherme Carvalho

A transparência nas contas de uma
entidade é um dos princípios que tem
sido destacado pela atual diretoria do
Sismuc.Além de divulgar periodicamente
os demonstrativos financeiros no site e
no Jornal do Sismuc, os dados também
são submetidos à aprovação do conselho
fiscal do sindicato e dos demais servidores
sindicalizados.
No último dia 26 a categoria pôde
conferir o demonstrativo de receitas e

despesas de 2012 em assembleia realizada
na sede do Sismuc. A planilha havia
sido publicada anteriormente no jornal
do sindicato para que qualquer pessoa
pudesse conferir a aplicação dos recursos
dos sindicalizados. Os documentos comprobatórios também estão disponíveis
para conferência no sindicato.
Além disso, aprovou-se também
a previsão orçamentária para 2013. A
planilha serve como base para definir os
investimentos que devem ser realizados
pela entidade nos próximos meses.

ICS

Sindicato quer aprofundar debate para propor mudanças no instituto

Prefeitura ainda não agendou GT
Negociação entre
FORA ASSEDIOSO
diretores do Sismuc e
gestores será a 4ª tentativa
de regulamentar a questão

Proposta de lei
contra assédio
moral na PMC
Por Guilherme Carvalho

A elaboração de um projeto de lei a ser aprovado para
inibir o assédio moral nos locais
de trabalho está ga-nhando
força na Prefeitura de Curitiba.
Nos próximos dias gestores e
representantes do Sismuc iniciam debates para formalizar
uma proposta de lei que será
encaminhada para a Câmara
Municipal. A questão tem
amadurecido nas conversas
promovidas nas mesas de negociação da campanha de lutas dos
servidores.
“A partir do momento
que nós tenhamos uma lei, nós
vamos melhorar as relações
de trabalho”, ressalta Irene
Rodrigues, coordenadora de
assuntos jurídicos do Sismuc.
Ela também alerta que as etapas
ainda não foram vencidas:
“cabe aos servidores continuar
a mobilização”.
Na última reunião de
negociação em que a questão
foi debatida, a secretária de
recursos humanos Meroujy
Cavet concordou em iniciar os
debates a partir da proposta
apresentada pelo Sismuc.
Histórico da luta
Esta não é a primeira vez
que a elaboração de um projeto
de lei para coibir o assédio moral
é debatida entre servidores e
gestores. Em 2005, depois de
muita luta, o Sismuc conseguiu,

por meio da vereadora professora Josete (PT), apresentar um
projeto de lei para reconhecer e
evitar o assédio moral no serviço
público municipal de Curitiba.
A proposta acrescia incisos e
parágrafos aos artigos 208 e 217
da lei 1.656/1958 (Estatuto do
Servidor). Pelo texto sugerido,
as chefias ficariam proibidas de
promover atos de assédio moral
no âmbito da adminis-tração
pública municipal direta, indireta e fundações públicas.
A medida foi à votação na
Câmara apenas em 2008, devido
às tentativas dos vereadores da
situação de barrar o trâmite do
projeto. Porém, o então prefeito
Beto Richa (PSDB) vetou a
ini-ciativa. Esta foi a segunda
vez que uma proposta que tenta
coibir o assédio moral no serviço
público de Curitiba é vetada
por um prefeito.Anteriormente,
projeto do então vereador Tadeu
Veneri (PT) havia sido derrubado pelo ex-prefeito Cassio
Taniguchi (DEM).
Já na gestão de Luciano
Ducci (PSB) representantes
da administração municipal
haviam prometido o encami-nhamento de um projeto de
lei à Câmara até o final de 2012.A
medida apareceu após uma série
de denúncias realizadas pelos
diretores do sindicato. Sem
nenhuma surpresa, a proposta
não chegou nem a sair da sala
do prefeito.

Por Manoel Ramires

Durante as negociações da pauta
geral, a Prefeitura, o Sismuc e a presidência do ICS concordaram com a criação de
um grupo de trabalho para avaliar a lei
municipal 9626/99, que rege o Instituto
Curitiba de Saúde (ICS). Essa comissão
é paritária e composta por 8 pessoas: 2
membros do Sismuc, 2 do Sismmac, 1
do ICS, 1 do IPMC e 2 da Secretaria de
Recursos Humanos. Caberá a esse grupo
a construção de cronograma de reuniões

para sugerir alterações no Instituto.
Uma delas é a transformação do ICS em
autarquia. Atualmente isso não parece
ser previsto pela gestão.
No entanto, passado um mês dessa
decisão, a Prefeitura ainda não agendou
o início dos trabalhos. Para aprofundar o
debate, o Sismuc realizou o seminário “Bom
ventos”, que tratou do financiamento, da
organização e das leis que regem a saúde
do servidor. O resultado desse debate será
apresentado no grupo de trabalho assim
que for iniciado.
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Acompanhe, em breve, as notícias
do Sismuc pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp

DENÚNCIA
FUROS DO ICI

NEGOCIAÇÕES ESPECÍFICAS

Pautas especíﬁcas serão
debatidas durante o mês de abril
15/04 – Guarda Municipal, 16h
18/04 – Finanças e demais pendências da pauta geral, 16h
19/04 – Saúde, 14h
25/04 – Educadores, 14h30
30/04 – FCC, 16h
02/05 – Polivalentes, 14h
02/05 – SMAB, SMU, SMMA e Urbs, 14h
08/05 – Trabalhadores de escola, 16h
15/05 – Agentes administrativos, 16h
23/05 – FAS, 16h

O site do Sismuc fez
denúncias neste sentido
em setembro de 2012

Secretário diz
que instituto
‘quarterizou’
serviços
Foto: PMC

Obs. Os dias e horários estão sujeitos a alterações.
Acompanhe as informações no site do Sismuc (www.sismuc.org.br).

DESESTIMULADOS

Sem investimentos, Prefeitura
pode perder trabalhadores
para a iniciativa privada

Secretário de administração Fabio Scatolin e o prefeito Gustavo Fruet.
Por Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

Os fiscais da Prefeitura de Curitiba se
reuniram em março com o economista do
Dieese, Sandro Silva. O encontro discutiu
questões salariais, o desenvolvimento do
Brasil e a capacidade financeira de investimento do governo municipal.Também serviu
para análise da pauta especifica dos fiscais.
O economista fez uma análise da conjuntura mundial, nacional e municipal. Em
relação ao Brasil, Sandro destacou que o país
está crescendo e gerando emprego com os
governos Lula e Dilma. O efeito disso nas
cidades é o aumento do poder aquisitivo
dos trabalhadores privados. Sendo assim, se
a administração pública quiser manter seus

trabalhadores, é fundamental que a gestão
municipal acompanhe essa tendência.
Para Eduardo Recker, coordenador de
formação do Sismuc, se o gestor municipal
não valorizar os trabalhadores, quem perde
é a população.“A iniciativa privada tem pago
salários melhores do que o público. Por isso, é
notória a diminuição de pessoas interessadas
em fazer concurso. E pior: muitos servidores
estáveis estão deixando a carreira para ir
para a iniciativa privada. Isso acarreta em
um problema para a população, pois os
servidores não estão ocupando os postos de
trabalho como na saúde. Quanto aos fiscais,
a Prefeitura de Curitiba paga um dos piores
salários do Brasil”, alerta.
Além da palestra, os fiscais ainda leram e
debateram a pauta específica. Já os fiscais do
urbanismo elegeram uma comissão de re-presentantes para tratar de assuntos próprios
com o secretário de Urbanismo, Reginaldo
Luiz dos Santos Cordeiro. A negociação da
pauta específica para os fiscais foi agendada
para o dia 9 de abril.

A atual gestão da Prefeitura de
Curitiba está descobrindo que o serviço
prestado pelo Instituto Curitiba de
Saúde (ICI) era repassado para outras
empresas. Essa modalidade é conhecida como “quarterização” do serviço
público. Ou seja, quando uma empresa
contratada repassa a outra empresa o
serviço que ela devia prestar.
Na entrevista concedida a uma
rádio de Curitiba, Scatolin disse
que a questão é muito séria e que
deve ser analisada pelo conjunto
da sociedade. “Alguns serviços (de
informática) não estão nem no ICI.
Eles foram‘quarte-rizados’. Empresas
privadas prestam serviço ao ICI e ele
presta serviço à Prefeitura”, informou o secretário, que explicou que
aumentou o controle público sobre as
Organizações Sociais (OS) a partir do
governo Dilma Roussef:“A Prefeitura
de Curitiba foi obrigada a mudar a

forma de registrar a o contrato com
o ICI e isso apareceu no orçamento
de 2013”, completou.
O assunto não é novidade entre
os servidores municipais de Curitiba.
No mês de setembro, o Sismuc trouxe
a tona o problema vivido com o
programa E-saúde. Na reportagem, o
Sismuc denunciou que o ICI recebia
R$ 585.722.400,00 através de uma
Organização Social (OS). Mesmo
assim, o Instituto terceirizava seu
serviço para a Minauro. O resultado
desse processo de terceirização é que
o E-saúde não funcionava, mesmo
com denúncias de servidores. No
entanto, como diz a reportagem,
“após constatar o problema, a gestão
Luciano Ducci preferiu abrir processo
administrativo disciplinar contra as
duas servidoras ao invés de cobrar
solução por parte do ICI ou de sua
sub-contratada, a Minauro”.
O caso está sendo apurado pelo
Ministério Público Estadual.

ENTREVISTA

Acompanhe as notícias na página do
Sismuc e ﬁque bem informado:
www.sismuc.org.br.
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INTERESSE PÚBLICO

Quanto vale a passagem?
Tarifa de R$ 2,85 podendo chegar a R$ 3,10. Transporte integrado ou sem conexões. Alegação de redução de passageiros na
planilha e ônibus lotados nos horários de pico. O Jornal do Sismuc abordou esses e outros pontos com André Machado, que
integra o Comitê Popular do Transporte. O grupo se reuniu com a Prefeitura para defender que o debate sobre transporte saia dos
gabinetes dos políticos e técnicos e ouça a demanda do povo. Confira:
Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: A passagem de ônibus já
subiu em Curitiba e na região metropolitana
(R$ 2,85). Por que discutir o preço do ônibus?
Não é chorar o leite derramado?
André Machado: Não.A gente quer a revisão
desses valores. Entramos em contato com o
prefeito Gustavo Fruet, inclusive, para que
seja revisto esse novo aumento. O reajuste
da passagem de ônibus desde a década de
1990 foi de 550%, enquanto que a inflação
subiu 330%. Esse ano também foi acima
da inflação, o que caracteriza um tarifaço.
JS: Qual é a sua posição sobre a decisão do
governador Beto Richa em interromper o
subsídio do estado em maio? Comenta-se
que a passagem vai chegar a R$ 3,10.
AM: O que o governador fez foi um oportunismo muito grande, porque foi em cima
das regras que ele criou enquanto prefeito
quando foram feitas licitações, contrato
e toda a estrutura que define o preço da
passagem. Agora a gente também tem que
questionar o subsídio. Porque a questão é
saber quem recebe esse subsídio.As empresas querem subsídio, isenção de impostos,
querem que a Assembleia Legislativa dê
isenção de ICMS sobre o diesel e a Câmara
Municipal isenção sobre o ISS, ou seja, tem
que abrir a caixa preta, pois é justamente o
lucro dessas empresas que ninguém fala. E
elas não apresentam nenhum balanço para
a sociedade.
JS: Retirar o ICMS do transporte ou outros
impostos reduz a tarifa ou só aumentam o
lucro das empresas?
AM: Nós não podemos discutir do ponto de
vista da redução de impostos para as grandes
empresas. Pelo contrário, é fundamental
que os impostos sejam cobrados delas. É
muito melhor cobrar delas do que cobrar
do trabalhador.
JS: Nem a licitação que ocorreu há dois anos
ajudou a reduzir a tarifa.
AM: A licitação só foi boa para as empresas

de transporte. Ela foi direcionada para que as
mesmas que já operavam seguissem, como
um dos critérios que estabelecia tempo de
25 anos de atuação no modal de Curitiba. Ou
seja, era para as mesmas. As empresas não
disputaram entre si. Elas fizeram consórcios
para disputar em determinada região e nem
teve concorrência. Foi cartel. Atualmente o
Ministério Público investiga a licitação e
também a tarifa. Nós, do Comitê Popular,
estamos contribuindo como podemos, como
os números da tarifa. Ela é composta pelo
custo total apresentado pelas empresas à
Urbs e dividido pelo número de passageiros.
Nós questionamos tanto a quantidade de
passageiros quanto o valor total. A Urbs
apresenta uma queda de 2,5 milhões de
passageiros desde 1994. Segundo ela, estaríamos apenas com 25 milhões de passageiros
por mês. Ao mesmo tempo, diz que a frota
cresceu 53%. Mas isso não fecha na realidade.
Quando se anda de ônibus, eles estão lotados
em qualquer horário. No horário de pico as
pessoas ficam “enlatadas”.
Por isso, a gente questiona
esses números.
JS: E tem mais números a
serem desvendados?
AM: Sim, dos custos do
transporte. Qual é o custo
real que as empresas têm
para operar na cidade? Nós
apresentamos ao prefeito
(20 de março) uma carta
que interroga esses valores.
O contrato prevê, por exemplo, que as empresas podem
cobrar o diesel na compra
do varejo como se tivesse
ônibus abastecendo em
posto comum e pagando
preço de bomba. Também
questionamos a manutenção
dos ônibus, que é o mesmo
da década de 1980 para um
veículo de vida útil de 5
anos, pois deve ser vendido,
por força de contrato, nesse

prazo. Como um ônibus que tinha 15 anos de
vida útil tem o mesmo preço de manutenção
dos atuais, sendo que até as vias de transporte
e a tecnologia barateia os custos. Por isso a
gente precisa descobrir o preço real, porque
quem paga é a população.
JS: O transporte tem que ser integrado ou uma
solução é desintegrar?
AM: A integração é fundamental. Existe
uma ilusão de que quem usa o transporte
integrado provem da região metropolitana.
Mas a gente tem muitas pessoas que moram
em Curitiba e que trabalham em fábricas
da região. O debate é só um e não de interesses diferentes. Senão, a gente tarifa mais
os moradores de fora de Curitiba. E não
adianta querer repassar o custo para outras
prefeituras, pois elas têm menos recursos.
Ressalto que o que prejudica não é a integração, mas o lucro dessas 5 famílias que
controlam o transporte de Curitiba. Esse é
o coração do problema.

JS: O tema agora é isenção no pagamento da
tarifa. Quem tem que pagar por isso: todos
os passageiros ou o ente vinculado a quem
recebe a isenção?
AM: Olha, parte dos integrantes do Comitê
defende o passe-livre dos estudantes.
Também tem a questão dos desempregados
que poderiam ter isenção por um período etc.
O que é importante ressaltar é que as isenções
são definidas com um valor fixo de 15%. Eu
duvido desse número, mas é o que está na
planilha. Mas a gente também pode fazer essa
discussão de que outros entes contribuam
para que seus trabalhadores possam utilizar
o transporte (sem onerar os demais).
JS: Quais os próximos passos do Comitê Popular?
AM: O prefeito Gustavo Fruet criou uma
comissão de averiguação do custo do
transporte. Nós queremos participar. Nós
queremos o debate permanente disso com o
envolvimento da população.
Foto: SEEB-Ctba

"É fundamental que os impostos
sejam cobrados delas (empresas
de ônibus). É muito melhor
cobrar delas do que cobrar
do trabalhador."

INTERATIVIDADE
Conﬁra a entre-vista
completa em áudio
na página do Sismuc.
Acesse pelo link Multimídia > Áudios.
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Servidor sindicalizado tem assessoria
jurídica no Sismuc para questões
trabalhistas. Basta agendar horário.

COLETIVOS
ABASTECIMENTO

COLETIVO EDUCAÇÃO

Aprovadas atividades
para debater PCCV
Por Guilherme Carvalho

A possibilidade de revisão dos planos de cargos, carreiras e vencimentos
(PCCV) está ganhando força, conforme sinalizado pela nova gestão da Prefeitura. Considerando isto, educadores se reuniram no último dia 20, no coletivo
do segmento, para debater as mudanças no plano. O Sismuc pretende aprofundar as conversas com os trabalhadores a partir de encontros nos quais os
próprios educadores possam apontar as alterações necessárias.
Além disso, também foi aprovado um calendário de reuniões regionais,
em um total de 11 encontros (confira calendário abaixo) durante o mês de
maio. Em junho será realizada assembleia dos educadores para aprovar a
proposta final do segmento a ser debatida com os gestores.
Conforme apontado pela diretora do Sismuc Cathia Regina Almeida o
objetivo, com estas atividades, “é trazer estes educadores para pensarem sobre
o seu futuro”. Em sua opinião, o momento é decisivo e pode determinar a
carreira destes trabalhadores nos próximos anos.
Deliberação número 2
Outro item abordado na reunião é a proposta do Conselho Municipal de
Educação de Curitiba que altera, dentre outras coisas, a quantidade de alunos
por educador nos cmei’s. O representante do sindicato na época Marcela
Bomfim posicionou-se contrariamente à medida, já que havia problemas em
alguns itens da deliberação. O tema também voltará a ser debatido no grupo
de estudo.
Conselho municipal
Por fim, foi aprovada a comissão de negociação dos educadores que
participarão das reuniões para debate da pauta específica. Maria Aparecida
(titular) e Christiane Isabella Schnig (suplente) foram eleitas para representar
os trabalhadores da educação no Conselho Municipal de Educação.
Mais
A próxima reunião do coletivo ocorre no dia 17.
Lembrando
A revisão do PCCV é uma das lutas antigas dos educadores e um dos
debates antigos realizados pela categoria. O segmento tem travado algumas
batalhas memoráveis em busca de melhorias na educação infantil. Dentre
as mobilizações históricas está a greve de 2007 que garantiu, dentre outros
direitos, o reajuste salarial de 30%.

Marque na agenda

!

Conﬁra o calendário das reuniões regionalizadas para
educadores. Os locais ainda não foram deﬁnidos. As
reuniões ocorrerão sempre às 19 horas.
02/05 – Pinheirinho (2 locais)
08/05 – CIC (2 locais)
15/05 – Bairro Novo
16/05 – Boqueirão e Portão
22/05 – Santa Felicidade e Matriz
23/05 – Cajuru (2 locais)
29/05 – Boa Vista (2 locais)

Abastecimento inaugura
reuniões específicas
Por Guilherme Carvalho

A negociação da pauta específica da Secretaria de Abastecimento foi finalizada no
último dia 27 com alguns compromissos assumidos pelos gestores. No entanto, uma das
questões centrais, como a eleição de chefia imediata pelos próprios colegas nos armazéns
da família, continua sem acordo com a gestão atual.
De acordo com Marcelo Franco Munaretto, superintendente da Secretaria, a escolha
de chefias é uma prerrogativa da gestão. “Não é desconsiderar a opinião da equipe, mas
também não é uma questão de uma pura eleição. Até porque precisa haver a liberdade
de substituição”, diz. Segundo ele, o chefe também está sob avaliação e, se não houver
acei-tabilidade por parte da equipe, há também o risco de mudanças no cargo.
Condições de trabalho
Obtiveram uma sinalização positiva os itens que dizem respeito à saúde dos traba-lhadores. Entre eles a melhoria das instalações dos locais de trabalho. Os gestores
concordaram em realizar vistorias em todos os armazéns da família e ouvir os servidores
para elaborar um laudo da situação de cada estabelecimento. Dentre os problemas principais estão a precariedade de banheiros, refeitórios e janelas que permanecem lacradas. As
reformas e ampliações, no entanto, estarão sujeitas às limitações de contrato de aluguel e
de orçamento.
Ainda sobre esta questão, a Secretaria também se mostrou disposta a adequar o
mobiliário para evitar doenças do trabalho. A troca de equipamentos, como é o caso das
esteiras de caixas, fazem parte das ações a serem desenvolvidas, segundo informado pelos
gestores.
Adiado
Permanecem pendentes os itens relacionados ao redimensionamento, que aguarda o
diagnóstico geral de uma consultoria contratada pela Prefeitura, e a revisão do descritivo
de função. Este último item visa corrigir os desvios, como de agentes administrativos
que atuam em armazéns. Este tema será debatido nas conversas para revisão do plano de
cargos, carreiras e vencimentos.

REPRESENTANTES

Trajetória de Gustavo Fruet
e conjuntura política são
pontos de formação
Por Viridiana Saldanha

Representantes por local de trabalho se reuniram dia 26 de março, no Sismuc, com a
intenção de analisar a Conjuntura Política e Econômica e a trajetória do Prefeito Gustavo
Fruet durante toda sua vida política até o momento atual.
“Discutindo o histórico do Prefeito e a conjuntura política conseguimos definir melhor
a atual gestão, podemos analisar e perceber se há ruptura ou não nesta nova gestão. É importante o servidor analisar o ontem para pensar o hoje. Será que o que ele apresenta condiz
com o que ele realmente é?” argumenta Eduardo Recker, diretor de formação do Sismuc.
Andréia Madsem, educadora do CMEI Vila Fanny, reforça a importância de encontros
como estes: “normalmente a pessoa é meio camuflada, então você diz Gustavo Fruet é
bonzinho, mas tem que ver de onde originou os partidos, como chegou até aqui, estudar o
currículo, porque não adianta se iludir. Vou levar para o meu local de trabalho todas essas
informações, pois precisamos saber quem está por trás de tudo” conclui.

CONJUNTURA

Faça como outros 11 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalise-se!
Clique no banner na página do Sismuc:
www.sismuc.org.br.

SAÚDE E ATIVISMO

CURTAS

Programa “Tudo Aqui” é
barrado e questionado

PSDB diminui direitos
das domésticas

Mulheres, homens e crianças foram às ruas
pedalar e pedir ﬁm da violência. Atividade fará
parte do calendário anual da CUT

CUT-PR realiza pedalada
pelo fim da violência
contra mulheres
Foto: Oscar Neto

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa irá entrar com
uma Ação Cautelar na Vara da Fazenda Pública, Falência e Concordata e Recuperação Judicial pedindo a divulgação dos documentos
do processo licitatório do programa “Tudo Aqui”, uma PPP (Parceira
Público Privada) no valor R$ 3 bilhões que prevê a instalação de nove
centros de atendimento ao cidadão em sete cidades do Paraná.
O anúncio foi feito pelo líder da oposição, deputado Tadeu Veneri
(PT). No começo de abril o governador Beto Richa (PSDB) adiou o
edital de terceirização após pressões da sociedade e dos deputados a
respeito da transparência do projeto. (Site Dep. Tadeu Veneri)

11

O PSDB encaminhou uma curiosa proposta de regulamentação da
PEC das Domésticas. O projeto não visa ampliar benefícios. Ao contrário, propõe zerar a multa do FGTS para os patrões que demitirem
as domésticas sem justa causa e reduzir, de 20% para 8%, a alíquota
do INSS.
O projeto claramente agrada aos empregadores, mas os tucanos
juram que a limitação dos direitos é do interesse das próprias
domésticas. “A ideia é simplificar, reduzir a cobrança de encargos.
A PEC veio para garantir direitos, não para promover demissões em
massa”, justificou o deputado Carlos Sampaio, que apresentou o
projeto em nome da bancada do PSDB. (Carta Capital)
Cerca de 200 pessoas participaram do passeio que partiu do centro ao parque Barigui.

Mais de 4 mil pessoas
foram mortas ou feridas
por minas terrestres em
um ano
O Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, reiterou a importância de
eliminar a ameaça de minas e resíduos de explosivos de guerra que,
entre maio de 2011 e maio de 2012, deixaram pelo menos 4.286 pessoas mortas ou feridas, de acordo com o Serviço de Ação de Minas
da ONU (UNMAS). O Chefe de Programas da UNMAS, Paul Heslop,
declarou que “a batalha contra as minas foi vencida”, mas alertou
que é necessário um financiamento contínuo e apoio internacional
para sustentar esse avanço.
A ONU continua a oferecer ampla assistência a milhões de pessoas
em 59 países e seis outras áreas contaminadas por minas terrestres,
incluindo o Afeganistão, Camboja, Colômbia, Laos, Líbano e Sudão
do Sul. (Site da ONU)

Por Gibran Mendes/CUT-PR

A 1ª Pedalada Pelo Fim da Violência
Contra a Mulher reuniu mulheres, homens
e crianças que pedalaram por cerca de 6 km
nas ruas de Curitiba no dia 24 de março. A
atividade, promovida pela Central Única dos
Trabalhadores do Paraná (CUT-PR), teve um
cenário multicultural e de muita disposição,
apesar do frio, que não assustou os ciclistas.
"Nossa ideia foi trazer esta luta para
as ruas, de uma maneira saudável e para
chamar a atenção para os altos índices de
violência contra a mulher. A CUT faz 30
anos em agosto e sua história está intimamente ligada a estas campanhas, que vão
continuar até que este problema acabe de
uma vez por todas", disse a presidenta da
CUT-PR, Regina Cruz.
A secretária da Mulher da CUT-PR,
Eliana Maria dos Santos, destacou os

números da CPMI que investigou a violência
doméstica. "O Brasil é o 12º país com a maior
taxa de homicídios femininos, enquanto o
Paraná e Curitiba ocupam, respectivamente,
a 3ª e 4ª posição no ranking da violência.
Não podemos admitir que nosso Estado e
nossa Cidade tenham este destaque negativo", completou.
A pedalada, que começou na Praça
Santos Andrade, percorreu a região central
de Curitiba até chegar ao Parque Barigui,
onde uma banda aguardava os participantes para um show com música ao vivo.
Ainda foram sorteados brindes para os
participantes, que foram desde reparos em
bicicletas, passando por uma cesta de páscoa
e até uma bicicleta.
"Vamos incluir esta pedalada no
calendário anual de atividades da CUT no
Paraná", revelou a presidenta da CUT-PR ao
final da pedalada.

08
abril

Coletivo saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Olhos no artista
10
abril

28
11
abril

28
15
abril

28
17
abril

Coletivo FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
12

Coletivo da Câmara
Municipal
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
15

Mesa negociação Guarda
Municipal
Horário: 16h
Local: SMRH Edifício Delta

Coletivo dos educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

abril

abril

28
18
abril

28
18
abril

Coletivo ICS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

abril

Mesa negociação Saúde
Horário: 14h
Local: SMRH Edifício
Delta

28
23

Mesa negociação
Educadores
Horário: 14h30
Local: SMRH Edifício
Delta

28
25

Coletivo dos aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

28
30

Reunião de
representantes
Horário: 9h e 14h
Local: Sismuc

Coletivo FCC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
24

Coletivo Finanças
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
25

Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
30

Mesa de negociação
FCC
Horário: 16h
Local: SMRH Edifício
Delta

abril

abril

abril

28
02

Regionalizada educadores
Pinheirinho
Horário: 19 horas
Local: a confirmar

28
03

Coletivo SMEL
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
08

Regionalizada
educadores CIC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
08

Coletivo FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

abril
maio

abril
maio

abril
maio

abril
maio

Mesa negociação Secretaria de Finanças
E demais pendências
pauta geral
Horário: 16h
Local: SMRH Edifício
Delta

28
19
abril

28
22

Coletivo Guarda Municipal
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

abril

abril

abril

28
02

Coletivo SMAB
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
02

Mesa de negociação
específica
Fiscais da SMAB, SMU,
SMMA e URBS e
Polivalentes

abril
maio

abril
maio

28
06

Coletivo Agentes
Administrativos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28
08

Mesa de negociação
Trabalhadores
de escola
Horário: 16h
Local: SMRH Edifício
Delta

abril
maio

abril
maio

As datas e horários poderão ser mudadas por solicitação
de ambas as partes, por isso atualize-se pelo site do sismuc.

Por Manoel Ramires

Recife é conhecida como a Veneza
brasileira por causa dos rios que a cortam.
Mas a capital de Pernambuco, que em seus
monumentos não esconde o valor dado à arte,
tem reclusa um dos mais importantes artistas
plásticos brasileiros. Trata-se de Francisco
Brennand, que aos 85 anos, vive afastado como
se estivesse em um ovo em eterna germinação
num sítio que produz cerâmica de propriedade da família. Sendo assim, como é possível
revelá-lo? Através dos seus diários e anotações. É essa
a escolha feita pelo documentário em exibição nos
cinemas. O objetivo é revelar o “Reinventor de mito”,
segundo o poeta Ferreira Gullar.
A obra, que conversa com
Brennand, com suas esculturas gigantescas ou pré-históricas, com suas musas, ganhou
o Prêmio Itamaraty de melhor
documentário.

Ficha técnica:
Diretor: Mariana Brennand
Fortes
Ano: 2012
País: Brasil
Gênero: Documentário
Distribuidora: VideoFilmes
Estúdio: VideoFilmes / Mariola
Filmes

(Re)Ocupe!
Por Manoel Ramires

Os recentes levantes populares têm algumas características em comum: a ausência de
partidos políticos, o combate aos modelos autoritários político-financeiros e as mobilizações
iniciadas pelas redes sociais. É em torno desses temas que o livro “Occupy” reúne artigos de
cientistas políticos sobre ocupações feitas em 2011 nos EUA, Brasil, Egito e Europa. Discutem a crise do capitalismo que a mídia esconde, a falência da receita do FMI de aumentar
juros, salvar bancos e negar investimento social e a inoperância da esquerda ao preferir o
modelo reformista do neocapitalismo ao marchar para rachaduras neste sistema.
Ler “Occupy” ainda pode ajudar a traçar um paralelo com
2012 e 2013, quando o julgamento do “mensalão”, ocupado
pela grande imprensa, não animou os brasileiros, pelo debate
sobre a regulamentação da mídia (ou desocupação da concentração midiática) que o governo federal não quer fazer com
os movimentos sociais e até pela mais recente luta popular
que exige a vacância do deputado Feliciano da presidência da
Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional. Ou
seja, ao povo, que se ocupe.
Ficha bibliográfica:
HAVEY, David; SLAVOJZIZEK, Tariq. Occupy: movimentos de
protesto que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo, 2012.

