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Preparados
para a luta

Foto: Manoel Ramires

Congresso do Sismuc reúne cerca de 500 delegados de todos
os segmentos da categoria de servidores municipais de Curitiba. Atividade aprovou novo Plano de Lutas e uma série de
outras deliberações. Leia mais na página 4.

O recado foi dado: saúde
de qualidade se faz com valorização. No último dia 31, apesar
de duas conferências distritais
e mutirão na odontologia, servidores do Suec, ESF, serviços de
especialidades, vigilância sanitária, Nasf e distrito sanitário

Foto: Joka Madruga

Servidores da saúde
voltam às ruas por
incorporação e 30 horas
foram às ruas da cidade mostrar
sua insatisfação com a falta de
avanços nas pautas da categoria.
O ato foi realizado em conjunto
com os servidores da Secretaria
de Finanças, que lutam pela incorporação de suas gratificações.
Mais na página 5.
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MP investiga Prefeitura
em contratos da Cotrans
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Condições precárias
na FAS preocupam
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Dr. Rosinha:
Sismuc é conquista
dos servidores
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ORGANIZAÇÃO

Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br.

COLUNA DO LEITOR

EDITORIAL

Congresso e união
Ao longo dos seus 25 anos de construção e luta, o Sismuc se consolidou como um dos maiores sindicatos municipais do Brasil, com cerca de 11
mil sindicalizados. O 10º congresso do sindicato mostrou o tamanho da mobilização dos servidores públicos de Curitiba. É uma força construída a partir da
organização dos trabalhadores e trabalhadoras que entendem a importância
da participação da categoria nas lutas pelos seus direitos.
Neste congresso, não apenas o sindicato, mas toda a categoria saiu
fortalecida, com propostas que apontaram quais estratégias serão utilizadas
para dar continuidade às lutas dos trabalhadores. Uma das principais deliberações foi a importância da unidade da classe trabalhadora e dos movimentos
sociais na construção de um país soberano e com justiça social. Diante dessa
constatação, a plenária aprovou o desmembramento da secretaria de gênero,
raça, LGBT e juventude. Agora, cada um destes assuntos terá uma secretaria
própria. Ainda dentro deste espírito de solidariedade, os delegados aprovaram
uma moção de apoio à vinda dos médicos cubanos ao Brasil no programa
Mais Médicos.
Outras duas moções foram aprovadas. Uma de repúdio ao Projeto de
Lei 4330, tema deste Jornal do Sismuc, que facilita a terceirização em diversos setores, inclusive em atividades-fim. Além disso, outra moção de repúdio
foi aprovada, esta contra o Projeto de lei 1187/2011. Os trabalhadores concluíram que ele não atende o pleito de 30 horas do segmento da odontologia
e fere a livre negociação sindical quanto a piso salarial. Os servidores pediram
o arquivamento do projeto.
Mas não foi só na plenária que importantes encaminhamentos foram
dados. Nos grupos de trabalho, nas oficinas e nas conversas feitas no congresso, servidores de todas as categorias conheceram as pautas uns dos outros e uniram-se um pouco mais na luta. Com estas ideias e longe de encerrar
o debate e as reflexões, o 10º Congresso do Sismuc deu um grande passo na
construção do Plano de Lutas, onde foram apontadas quais serão as prioridades para o serviço público nos próximos anos.
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Som de clarinete

Coordenação Geral
Ana Paula Cozzolino

Coordenação Formação e Est. Socioeconômicos
Eduardo Recker Neto

Coordenação de Administração
Everson Roberto Schiessel

Coordenação de Políticas Sociais
Patrícia de Souza Lima

Coordenação de Finanças
Edilson Aurélio Melo

Coordenação Org. por Local de Trabalho
Cathia Regina Pinto de Almeida

Coordenação de Estrutura
Irene Rodrigues dos Santos

Coordenação Políticas Sindicais e Relações de Trabalho
Juliano Rodrigo Marques Soares

Coordenação Comunic. Informática
Adriana Claudia Kalckmann

Coordenação de Saúde do Trab. e Meio Ambiente
Vera Lucia Armstrong

Coordenação de Assuntos Jurídicos
Rita Choinski Kloster

Coordenação Aposentados
Salvelina Borges

Por Maria Aparecida Jacques, auxiliar de enfermagem

Busco nas coloridas pétalas de bem-me-quer,
Na doçura interna das flores,
Que os colibris tanto desejam ao amanhecer,
Na sensibilidade e na esperança,
Do nascer de uma criança,
A verdadeira compreensão,
Para que os homens tenham,
Menos ódio, menos ganância,
Mais amor e mais confiança.
E que saibam repartir,
O pão nosso entre si,
Transformando esse planeta,
Num som doce de clarineta.
E que façam somente guerra,
De sementes que germinam na terra.
E transformem seus canhões
Em instrumentos de canções
Que nossas Forças Armadas
Sejam em nossa Pátria Amada
Cabeças idolatradas aprendendo para ensinar.
E quando ouvirmos nosso hino tocar,
Além das continências que devemos trocar,
Orgulhosos também havemos de cantar,
Em agradecimento aos nossos filhos crescendo
Sem precisar sequer uma arma engatilhar.

Coordenação Gênero, Juventude,
Etnia e Diversidade Sexual
João Guilherme Bernardes
Conselho Fiscal (titular)
Augusto Luis da Silva
Icléa Aparecida Alves Mateus
Laurindo Corte Filho
Paulo Gomes
Soraya Cristina Zgoda
Conselho Fiscal (suplente)
Arno Emilio Gerstenberger Jr
Isaias Rufino Bezerra
Osni Narestki
Odilon Adriano de Oliveira
Renato Alves Ferreira

Direção
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, Giuliano Marcelo Gomes, Henrique Ramos
Santana, Ilma Alves Bomfim, José Ezael Pott Ferrando, Leandro Francel
Alves Servilha, Leila dos Santos, Linda Alice Góes Gregorczuk, Lurdes
Farias, 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, Rosimeire Aparecida Barbieri, Sebastião Rodrigues
Alves, Sonia Maria Barbosa Campos, Suely Terezinha Araújo, Vera Lucia
Martins Pio, Maria Lia Rosa e Guilherme Felippe do Prado, Luiz Carlos
da Silva, Maria Celene de Matos Nogueira, Eva Kovalczykovski, João
Medeiros Pereira, Everson Camargo, Simone Anciut Pires, Alzira Isabel
Steckel, Sonia Nazareth Duarte e Patrícia Cristina Gonçalves.

Esta edição
foi fechada
às 18 horas, de
04/09/2013.

ORGANIZAÇÃO
APOIO E SOLIDARIEDADE

Moção de apoio aprovada
durante o 10º Congresso
destaca a melhoria no
atendimento à saúde

Servidores de Curitiba
aprovam apoio aos
médicos cubanos
Por Manoel Ramires

Encontre documentos e leis na página
do Sismuc com facilidade.
www.sismuc.org.br/documentos.asp
www.sismuc.org.br/legislacao.asp.
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CANAL NO YOUTUBE

Sindicato inaugura
TV Sismuc com
documentário
Foto: Reprodução

saúde, Cmum e Upa’s”, refletindo
na “melhoria da qualidade de tra-

Os delegados aprovaram três
moções durante o 10º Congresso.

balho dos servidores municipais” da
saúde.

Uma delas trata do apoio à vinda

As outras duas moções aprova-

dos médicos cubanos ao Brasil no

das são de repúdio ao Projeto de Lei

programa Mais Médicos. O texto,

4330, que facilita a terceirização

aprovado quase por unanimidade

em diversos setores, cobrando, in-

pelos cerca de 500 delegados diz

clusive, o veto da presidente Dilma

que: “a introdução dos médicos es-

Roussef, e moção pelo arquivamento

trangeiros e cubanos nas periferias

do Projeto de lei 1187/2011, pois en-

das grandes cidades e pelo interior

tende que ele não atende o pleito de

do país, prevenindo enfermidades,

30 horas do segmento da odontolo-

terá efeito direto na possibilidade

gia e fere a livre negociação sindical

de diminuir as filas nas unidades de

quanto a piso salarial.
Por Guilherme Carvalho

FORMAÇÃO

2º módulo do curso
preparatório para mesa
de negociação começa
no dia 13
Por Bruno Zermiani

O Sismuc promove em setembro o 2º
módulo do curso preparatório para mesa de negociação. O objetivo é preparar servidores para
participar de processos de negociação coletiva
entre a categoria e os gestores. Os encontros

serão nos dias 13, 14 e 15. Atenção aos horários:
no primeiro dia, sexta-feira (13), o curso é das
18h às 21h. Já no fim de semana, o início é às 9
horas, terminando às 18 horas no sábado (14) e
às 12 horas no domingo (15). Inscrições podem
ser feitas através do telefone 3332-2475. As vagas são limitadas.

O Sismuc agora conta
com um canal próprio de TV
na internet. E para inaugurar
mais essa novidade, o sindicato publicou no último dia 16
o documentário “Educadores
e suas lutas”. Trata-se de um
vídeo produzido pela equipe
de comunicação da entidade
onde os próprios servidores
contam, a partir de seu ponto
de vista, as conquistas do segmento ao longo dos anos.
A gravação do documentário iniciou há cerca de
um mês, a partir da coleta
de depoimentos de pessoas
que participaram de greves
e manifestações. O resultado
são quase 26 minutos de relatos, ilustrados com fotografias
históricas. A visualização do

documentário pode ser realizada pelo canal do sindicato
no Youtube ou no próprio sítio,
no link Multimídia>Vídeos.
Pauta sindical
A TV Sismuc também
já conta com um programa
periódico. O “Pauta Sindical” que será disponibilizado
para acesso sempre às segundas-feiras. O objetivo é trazer os principais destaques
divulgados na imprensa do
Sismuc e a agenda de atividades. Os conteúdos poderão
ser acessados no sítio do
sindicato.
Rádio
Outra ferramenta à
disposição dos servidores é
a webrádio do sindicato. A
programação inclui música,
informação, agenda e entrevistas.
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Acompanhe o Sismuc
nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
e @sismuc

10º CONGRESSO

MOBILIZAÇÃO

Plano de lutas destaca necessidade de mais participação nas decisões,
unidade entre os servidores e ampliação de direitos e valorização.
Estatuto, composição da direção e Regimento Interno foram revistos

Servidores renovam e
reforçam as bandeiras de luta
Foto: Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

O maior congresso sindical
do Paraná apontou quais serão
as prioridades para o serviço
público nos próximos anos. Pelo
menos 500 delegados, eleitos em
seus locais de trabalho, definiram as bandeiras de luta e as
estratégias a serem adotadas. O
congresso durou três dias com a
realização de grupos de trabalho,
oficinas e análise de conjunturas.
Os delegados apontaram
como prioridade a defesa do estatuto único para servidores, defesa de aposentadoria especial e
pagamento de gratificações e incorporações. A defesa de luta permanente de mesa de negociação
com a Prefeitura também ganhou
destaque. Trabalhadores ainda
revisaram o Estatuto Jurídico e
Regimento Interno. Três moções
foram apresentadas. Além disso,

foi votada a recomposição da diretoria, com a eleição de até dois
novos membros por secretaria.
Pautas específicas
Quanto à mobilização e à
organização da base, o congresso decidiu lutar por um Estatuto
Único para os servidores e um especial para a Guarda Municipal,
afinal, o segmento possui um debate nacional sobre o regulamento da profissão e em relação ao
porte de arma. Os delegados ainda decidiram lutar pela unicidade
sindical em Curitiba, ou seja, que
os servidores municipais estejam
reunidos em um único sindicato.
Atualmente, o Sismuc é o segundo maior sindicato de municipais
do Brasil.
As condições de trabalho e
a valorização do servidor municipal também ganharam destaque durante o encontro. Foram
apontados mais de 100 itens no

Plano de Lutas. No tópico 27,
por exemplo, (será publicada em
‘Documentos’, no sítio, a listagem
aprovada), haverá a defesa de que
os servidores com salário de até
R$ 3 mil possam fazer compras no
Armazém da Família. Na saúde,
foi aprovada a reivindicação de
que todas as unidades básicas tenham equipes da Estratégia
Saúde da Família. Ainda determinou a luta pela incorporação do
IDQ, entre outros pontos.
Já na área de segurança
pública, a plenária aprovou a defesa da aposentadoria especial,
a PEC 1332, que dispõe sobre as
atribuições e competências comuns das Guardas Municipais do
Brasil e o departamento da guarda dentro do sindicato.
Para a educação, um dos
destaques são a eleição de direção nos cmei’s, a isonomia com
o magistério e redução da jorna-

da de trabalho e o cumprimento
da hora permanência. O aluno
especial não foi esquecido com
as seguintes proposições: “Regulamentação e capacitação do trabalho dos auxiliares de serviços
escolares na Educação especial”
e “Adequação do espaço que
atende o aluno de inclusão para
todos da educação com formação
continuada”.
Os delegados ainda definiram como prioridade a criação
de mesas permanentes de negociação com a gestão. Nelas
se discutirá pontos como: “Inserção de uma assistente social
nos NAAPS”; “Descentralizar os
centros culturais”; “Atendimento de qualidade dentro do ICS e
contestação dos peritos médicos,
dos atestados médicos do ICS e
credenciados”; “Fim da terceirização da alimentação industrializada nas escolas e cmei’s”;

“Padronização da CAT e aceitação da mesma preenchida pelo
sindicato”; “Abertura de concurso público para suprir as demandas e falta de servidores em todas
as secretarias da PMC”; “Luta
para padronizar o cargo de agente administrativo, repudiando o
acúmulo de funções adversas da
Smab”; “Piso de 1.500 para nível
básico, 2.500 nível médio, 3.000
técnico, 4.500 superior” etc.

Novos diretores eleitos
Smab: Maria Lia Rosa e Guilherme do Prado
Educação: Luiz Carlos da Silva (trabalhador
de escola)
Meio Ambiente: Eva Kovalczykovski
SMRH: Maria Cristina Lobo Oliveira
Setran: João Medeiros Pereira
Guarda Municipal: Everson Camargo
FAS: Simone A. Pires e Alzira Isabel Steckel
Saúde: Sonia N. Duarte e Patrícia C. Gonçalves

MOBILIZAÇÃO
INDIGNAÇÃO APARENTE

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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Trabalhadores mostraram sua indignação com a falta de avanços nas pautas

Na rua por valorização
Por Bruno Zermiani

O recado foi dado: saúde
de qualidade se faz com valorização. No último sábado,
apesar de duas conferências
distritais e mutirão na odontologia, servidores do Suec, ESF,
serviços de especialidades,
vigilância sanitária, Nasf e distrito sanitário foram às ruas
da cidade mostrar sua insatisfação com a falta de avanços
nas pautas da categoria. O ato
foi realizado em conjunto com
os servidores da secretaria de
finanças, que, assim como os
servidores da saúde, lutam
pela incorporação de suas
gratificações.
A concentração para
a manifestação foi na Praça
Santos Andrade. Assim que
todos estavam reunidos, os
servidores caminharam até
a Boca Maldita, mostrando
os cartazes e faixas com as
reivindicações. Uma carta
também foi distribuída à população, mostrando como
a precarização do trabalho
afeta diretamente o atendimento nas unidades. “Não se
trata só do salário dos servidores, mas de uma melhoria
nas condições de trabalho e
no atendimento que é feito
à população. A manifestação
faz o debate com a sociedade
sobre o modelo de saúde que
nós queremos para Curitiba”,
explica Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
As reivindicações dos
servidores da saúde não são

poucas: a incorporação do IDQ,
as 30 horas para os servidores
excluídos, o fim das equipes
mistas nas unidades de saúde,
a contratação de servidores
para suprir a demanda da abertura de 10 unidades até as
22 horas, o regime de trabalho
de 12h/60h nas UPA’s e a valorização dos trabalhadores dos
CEOs e Amigo Especial são as
pautas.
Diversas reuniões foram
realizadas com a Prefeitura,
mas não houveram avanços na
valorização dos trabalhadores.
A gestão propõe uma reformulação no IDQ e afirma que as
30 horas estão em fase de estudo – o prazo para a questão ser
resolvida é o mês de setembro.
Pautas não avançam com Fruet
As pautas da saúde mantiveram-se travadas nas reuniões com o prefeito Gustavo
Fruet e com o secretário de
saúde Adriano Massuda, realizadas durante o mês de agosto. “As pautas são conhecidas
da administração e as respostas até agora não atenderam ao
conjunto de servidores”, critica Irene Rodrigues. Na reunião com Fruet, um servidor
de cada área esteve presente
e os problemas foram apresentados diretamente ao prefeito.
“Os servidores da saúde estão
se sentindo excluídos. Todas
as outras secretarias da prefeitura receberam a incorporação, menos a saúde”, lembra
Diana Guérios, outra representante do sindicato presente na
reunião.

Fotos: Joka Madruga

CONTINUARÁ O PROBLEMA?

Denúncia do Sismuc resultou em
processo de investigação do Ministério
Público. Contratos e punição a guardas
estão sob avaliação.

MP investiga Prefeitura
no aluguel de carros
da Cotrans
Foto: Guilherme Carvalho/Arquivo Sismuc

DIMENSIONAMENTO E DIFÍCIL PROVIMENTO
Reivindicação abrangia
falta de funcionários, dimensionamento adequado e difícil provimento

Educadores
se organizam
e conquistam
avanços
Por Manoel Ramires

por telefone hoje , a direção
do Sismuc apurou que dois

Os educadores do Cmei
Moradias Olinda, da regio-

Por Guilherme Carvalho

A denúncia feita pelo Sismuc à promotoria do patrimônio
público do Ministério Público do
Paraná a respeito dos veículos
utilizados pela guarda municipal
está sob investigação. Segundo
informado pela assessoria do MP,
e de acordo com informações disponíveis na consulta ao processo,
um inquérito civil foi instaurado.
Significa que a partir de agora,
iniciará uma apuração das informações repassadas pelo sindicato
para averiguar as denúncias apresentadas.
O promotor Paulo Ovídio
dos Santos Lima do MP avalia
duas questões. A primeira são os
valores dos aluguéis das viaturas
a partir do contrato firmado com
a Cotrans Locação de Veículos
Ltda. Se o MP constatar o gasto
excessivo de dinheiro público,
uma ação civil pública deve ser
instaurada para culpabilizar os

responsáveis.
O segundo tema sob avaliação é a política de gestão que
pune guardas que sofrem acidentes ou multas com viaturas
próprias da guarda (patrimoniadas) durante o expediente.
Neste caso, é possível que o MP
recomende a revogação da instrução normativa 005, assinada pelo então diretor da guarda
Odgar Cardoso, em 29 de junho
de 2012. Se isto ocorrer, os guardas que sofreram sindicância
poderão reaver os valores pagos.
O coordenador do Sismuc
Edilson Melo aponta que o fim
da instrução continua sendo um
anseio dos guardas. “A Prefeitura
tem que proteger o servidor e não
é o que acontece por causa da terceirização.”
Os guardas municipais Paulo Cezar Szumski e Andre Bresan
Neto, citados na série de reportagem “Desguarnecidos” publicada
pelo Sismuc em outubro do ano

passado, afirmam que continuam
respondendo a sindicâncias. Ambos se envolveram em acidentes
com viaturas e estão sendo responsabilizados pela Procuradoria do Município. Eles aguardam
uma posição favorável da justiça
para serem isentados dos valores.
Renovação do contrato
No início do ano um blog
havia divulgado que os veículos
teriam sido devolvidos. No entanto, a maior parte da frota utilizada
pela Guarda continua sendo da
Cotrans. Segundo informado por
servidores do setor de compras
da Prefeitura, o contrato assinado no ano passado tem validade
até o dia 31 de outubro deste ano.
Durante a campanha eleitoral o
prefeito Gustavo Fruet disse que
iria rever os contratos. No entanto, sabe-se que a intenção da atual gestão é renovar os aluguéis. O
procedimento para renovação do
contrato já estaria tramitando no
setor de compras da Prefeitura.

educadores já estão trabalhando.

nal Bairro Noivo, se quei-

Pa ra So raya Zgo d a ,

xam da falta de funcionári-

coordenadora do Sismuc,a

os para atender as crianças.

solução apontada pelo núcleo

Segundo eles, faltam cinco

ainda não resolve o proble-

profissionais, uma vez que há

ma. Por outro lado, a organi-

uma licença pra tratamento

zação dos trabalhadores fez

de saúde prolongado (supe-

com que a administração to-

rior a 15 dias), três exone-

masse medidas para cumprir

rações e ainda uma licença

a hora permanência: “Embora

prêmio. Mesmo tendo dois

paliativa, os servidores con-

educadores cedidos até que

quistaram mais dois compa-

seu Cmei Iodeia Felicio fique

nheiros de trabalho. Agora,

pronto, não está sendo cum-

até quando os educadores

prida a hora permanência e

terão que ficar protestan-

não ocorre o dimensionamen-

do para que o quadro esteja

to adequado (quantidade de

preenchido e o atendimento

educadores por aluno).

de qualidade seja prestado às

Em virtude disso, os

crianças e a lei seja cumpri-

educadores fariam uma para-

da?”, questiona.

lisação de 50 minutos, que foi

Difícil Provimento

suspensa depois que, em con-

Outro ponto de reivin-

tato com a direção do Sismuc,

dicação era a gratificação do

o núcleo se comprometeu a

difícil provimento. Ela tinha

enviar um educador nesta

sido protocolada há dois

segunda-feira (02). “Compro-

anos, no dia três de agosto de

meto-me a fazer o estudo da

2011, e não possuía resposta.

permanência, respeitando

O núcleo alegou conhecer a

o trabalho com qualidade”,

demanda, mas que em 2013

declarou a chefe de núcleo,

nenhuma

Josiane. Outro compromisso

seria apresentada. Por isso,

é de que as duas educadoras

como condução, o Sismuc,

cedidas não saiam do cmei

junto com os educadores e

até que o quadro esteja com-

os pais, vão refazer o pedido

pleto. Ao entrar em contato

com novos dados.

resposta

formal

COTIDIANO

Acompanhe, em breve, as notícias
do Sismuc pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp
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REIVINDICAÇÃO

Compensação é inerente à
função, mas Prefeitura não
atende a reivindicação dos
servidores

Fiscais continuam
na luta por
gratificações

PROMESSA QUEBRADA

Prefeitura não cumpre
prazo de resposta aos
servidores das finanças
Por Bruno Zermiani

A Secretaria de Recursos Humanos
descumpriu o acordo feito com os servidores da Secretaria de Finanças. Em reunião
com os trabalhadores no início de julho, foi
prometido que até o fim de agosto o projeto de lei que incorporaria as gratificações
ao salário dos servidores seria apresentado
para a apreciação dos servidores. No dia
4 de julho, o Sismuc enviou um ofício à
gestão cobrando que este encaminhamento
fosse feito até o dia 10 de agosto. Descumprindo tanto a palavra dada aos servidores
como o ofício encaminhado pelo sindicato,
a gestão não se pronunciou sobre o assunto.
“É uma palavra que não foi cumprida
da secretária de recursos humanos e de seu

Por Bruno Zermiani

contra interesses de particulares.
Quando estão no cumprimento

A reivindicação dos fiscais

de suas funções, sabem dos riscos

da Prefeitura Municipal de Curi-

inerentes que podem sofrer, des-

tiba pela gratificação de risco não

de agressões físicas e morais até

está sendo atendida pela gestão.

ameaças de vida”, explica Daniel

Os servidores defendem que a

Simões, fiscal ambiental e mem-

gratificação é inerente à profissão.

bro da direção do Sismuc.

Nas mesas de negociação, a prefei-

Exemplos

tura vem dando apenas respostas

Algumas cidades brasileiras

vagas, sem apresentar nenhuma

já tomaram atitudes em relação

solução concreta para o problema.

a essa questão. Em Jacareí - SP,

A gratificação de risco é

Sorocaba – SP, Torres – RS e Mon-

diferente das gratificações con-

tenegro – RS, os fiscais recebem a

cedidas por periculosidade ou

gratificação de risco. Em Curitiba,

insalubridade, que dependem do

apenas os fiscais lotados na Se-

local onde é realizado o trabalho.

cretaria de Urbanismo – Comércio

No caso dos fiscais, a gratificação

Ambulante têm direito a uma grat-

tem relação com a própria nature-

ificação de risco devido ao enfren-

za da função. “Os fiscais correm

tamento com o comércio ilegal nas

riscos devido às peculiaridades do

ruas. A luta é para que todos os fis-

seu trabalho, que muitas vezes vai

cais recebam a compensação.

Foto: Bruno Zermiani

superintendente, que estão nos deixando
na mão, sem dar satisfação”, reclama Hugo
Ricardo Klat, contador da Secretaria de Finanças. Os servidores da secretaria reivindicam a incorporação, a ser feita em dois
anos, de 100% das gratificações.

10

TRABALHADORES NA LUTA

Servidor sindicalizado tem assessoria
jurídica no Sismuc para questões
trabalhistas. Basta agendar horário.

DENÚNCIA

Jurista e economista avaliam as consequências em caso de
aprovação do projeto de lei das terceirizações no Brasil

PL da terceirização ameaça
concursos públicos
Foto: CUT-AL

Fim dos direitos
Na avaliação dos pesquisadores
o Projeto de Lei 4.330 será responsável
por um verdadeiro desmanche nos
70 anos de história da CLT. O projeto
também pretende colocar as relações
de trabalho dentro do código civil,
onde historicamente o patronato tem
maior poder do que nos tribunais do
trabalho, amparados pela CLT.
“O Brasil já têm uma legislação
do trabalho que completou 70 anos.
Ela nunca precisou ser atualizada
porque ela manteve as garantias da
força de trabalho ao longo deste período. O que eles estão tentando é desmontar, destruir a CLT. Esta é a grande
verdade que temos que encarar. Ela
é quem dá as condições de defesa da
força de trabalho, que vai perder sua
capacidade de organização por local de
trabalho, por categoria”, avalia Neves.
A mesma lógica é defendida pelo
jurista Nasser Allan. Para ele, o projeto
enfraquecerá de forma brutal a capacidade de negociação dos trabalhadores.
“O enquadramento sindical dos
trabalhadores terceirizados se dá não
com o sindicato da tomadora, mas com
o sindicato dos trabalhadores pertencentes aquela empresa terceirizada,
que são sindicatos mais frágeis porque
têm menos força de negociação. Eles
vão aplicar a negociação coletiva da

Por Gibran Mendes/CUT-PR

Concursos públicos escassos, reajustes salariais quase inexistentes, organização de trabalho enfraquecida e
o fim das garantias dadas pela CLT aos
trabalhadores. Estas são algumas das
consequências apontadas por especialistas no caso o Projeto de Lei 4.330, que escancara as terceirizações no Brasil, seja
aprovado pelo Congresso Nacional.
Como pano fundo, o projeto pretende aumentar a competitividade brasileira após a reestruturação da cadeia
de produção que teve início nos anos 80,
quando ocorreu a transferência da produção do centro do capitalismo para a
sua periferia. Os produtos deixaram de
ser produzidos em países como Estados
Unidos, Japão e na Europa com rumo à
América Latina e Asia, dando preferência para locais onde não há retaguarda
jurídica e de sustentação para direitos da
classe trabalhadora.
“Isso é para equalizar nossa força

de trabalho com a China, Taiwan, Índia
e África e competirmos no mercado
internacional com mercadorias mais
baratas”, explica o professor Lafaiete Neves, doutor em desenvolvimento
econômico pela UFPR. “Eles não tem
uma legislação do trabalho, tanto é que
agora a China tenta organizar esta estrutura, inclusive sindical, que não existia. O mesmo se dá nos países do capitalismo dependente subdesenvolvido”,
completa Neves.
Para o advogado e professor universitário Nasser Allan, terceirização
é sinônimo de precarização. “Terceirização para que? Significa degradação
do trabalho, porque ela só é vantajosa se
houver economia para quem o trabalho.
Contratar uma empresa terceirizada para
que? Para ter redução do custo de mão
de obra. Ela se pauta na precarização das
condições de trabalho, só compensa se
for assim”, sentencia o jurista.
Para Allan, como resultado direto
de uma possível aprovação do projeto,

o setor público pode ver os concursos
desaparecerem, enfraquecendo a máquina e retirando de milhares de famílias o
sonho de um emprego com estabilidade
para familiares que dedicam anos de estudo com este fim.
“Vamos passar a ter uma organização de trabalho que primará por um
núcleo duro, no caso do poder público
uma pequena parcela estará vinculada
em cessão pública e o resto todo terceirizado. No caso da iniciativa privada,
uma parcela será ligada ao próprio
tomador de serviço, o resto todo será
terceirizado. Uma modificação brutal na
forma de organização de trabalho como
temos hoje”, avalia.
“Isso é esconder o que está por
trás do projeto, não se trata de evoluir
no sentido de ajustar a força de trabalho
às novas técnicas modernas de administração. Trata-se, na verdade, de aprofundar o processo de exploração do trabalho
no mundo moderno”, completa o professor Lafaiete Neves.

categoria preponderante”, argumenta.
Ainda de acordo com ele, o substitutivo proposto pelo deputado Artur
Maia (PMDB-BA) não resolve os problemas da classe trabalhadora. Embora
coloque algumas restrições ao projeto
original do deputado Sandro Mabel
(PMDB-GO), ele não sana os principais
equívocos do texto inicial.
“Pelo substitutivo, na administração pública a terceirização não
poderá ocorrer em atividades essenciais, mas o texto permite para qualquer
serviço especializado, o que deixa
a porta aberta para contratação de
terceirizados de forma indiscriminada.
Também não resolve o enquadramento sindical dos trabalhadores, pois
estabelece a mesma regra. Os vícios
existentes no projeto original são
repetidos, de certa forma, no projeto
substitutivo com algumas atenuações”, avalia Allan. (GM)

CONJUNTURA
DEBATE ESTADUAL

Movimentos sociais prometem
atividades em defesa do
patrimônio público

Violência doméstica
perto de virar crime
de tortura
Foto: Arquivo Marcha das Mulheres

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

Correios poderão oferecer e-mail
gratuito e criptografado
Os Correios estão trabalhando para desenvolver um e-mail gratuito
criptografado para a população para evitar espionagem de conteúdo.
Segundo o secretário executivo do Ministério das Comunicações,
Genildo Lins, a remuneração da empresa poderia ser feita por meio da
venda de anúncios na página, assim como os atuais e-mails gratuitos
como Gmail e Hotmail.
Lins disse que, apesar de o sistema ter começado a ser estudado antes
das denúncias de espionagem de mensagens de brasileiros pelo governo dos Estados Unidos, as notícias recentes podem acelerar o projeto.
Ele não estimou um prazo para o sistema de e-mail estar concluído,
que vai depender das condições de mercado e da expectativa de receita dos Correios. (Sabrina Craide / Repórter da Agência Brasil)

Globo se retrata
por apoio à ditadura
As Organizações Globo publicaram editorial em que reconhecem ter
errado ao apoiar o Golpe Militar de 1964. Visto como um sinal de recuo,
o texto foi publicado no último sábado (31), após o segundo Ato Contra
o Monopólio da Mídia e pela democratização dos meios de comunicação.Neste dia, cerca de 600 pessoas protestaram em frente ao prédio
da Rede Globo, no bairro do Brooklin, em São Paulo. O ato político se
repetiu em outras capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre,
Belém e Curitiba.
Para Tiago Pará, integrante do Coletivo Levante Popular, o recuo da
Rede Globo após a pressão das ruas foi estratégico, pois o conglomerado de comunicação está acuado. “O editorial que eles reproduziram
foi simplesmente um ato de autocrítica. A sociedade toda hoje vai
para as ruas e grita. A verdade é dura a Rede Globo apoiou a ditadura”.
(Agência NP)
Por Manoel Ramires, com informações da Ag. NP

A violência doméstica pode ser incluída na Lei de Crimes de Tortura (Lei
9.455/1997). A proposta está entre os quatro
projetos aprovados no plenário do Senado
no fim de agosto, e que são resultantes da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da
Violência contra a Mulher (CPMI).
O crime de tortura estará caracterizado
quando alguém, em qualquer relação familiar ou afetiva, vivendo ou não sob o mesmo
teto, submeter a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de exercer
domínio.
Também foi aprovado o acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas às
mulheres vítimas de violência; benefício
temporário da Previdência Social; e a exigência de rapidez na análise do pedido de prisão
preventiva para os agressores.

A integrante da Sempreviva Organização Feminista (SOF) Sônia Coelho, defende
o atendimento especializado às vitimas pela
saúde pública e relata um caso levado ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
“A mulher tinha sido esfaqueada lá na
zona leste, esfaqueada no rosto, porque os
crimes contra a mulher têm essa conotação
do ódio. Então muitas vezes atinge o rosto da
mulher, tem esse sentido de desfigurar. E a
mulher estava em uma fila no Hospital das
Clínicas para conseguir fazer a cirurgia reparadora. A gente acha que esse tipo de cirurgia para uma pessoa que sofre uma violência
dessas tem que ter prioridade e o SUS tem
que ter outro olhar sobre isso.”
A aprovação das propostas pelo Senado ocorre na semana em que é realizado o 9º
Encontro Internacional da Marcha Mundial
das Mulheres em São Paulo. Sônia explica a
importância desse momento de mobilização.

APP: trabalhadores da educação
tomam as ruas de Curitiba
Os professores estaduais promoveram grande ato no último dia 30 de
agosto. Eles recordam o dia em que o governador Alvaro Dias (1988)
soltou os cavalos da PM em cima dos trabalhadores. A data também é
uma marca para pressionar o atual governo do estado. Para os professores, as promessas de campanha estão longe de serem aprovadas: “O
discurso do governo é bonito, mas nós queremos os 48 milhões da dívida com a educação, que está com um ano de atraso das progressões e
promoções”, recorda o diretor de comunicação da APP, professor Luiz
da Rocha Paixão.
Em virtude disso, segundo o vice-governador e secretário de Educação
Flávio Arns, o governo se compromete em antecipar parte do pagamento em uma folha complementar até o décimo dia útil de setembro.

05 de setembro
Coletivo do Abastecimento
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
06 de setembro
Coletivo da SMELJ
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

1 de outubro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT2
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

09 de setembro
Assembleia da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

2 de outubro
Coletivo dos Trabalhadores de Escola
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

11 de setembro
Coletivo dos Sociólogos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

3 de outubro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT4
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

11 de setembro
Coletivo da Guarda Municipal
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

3 de outubro
Coletivo do Abastecimento
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

12 de setembro
Coletivo da FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

4 de outubro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT5
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

13 de setembro
Coletivo da CMC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

4 de outubro
Coletivo da SMELJ
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

13, 14 e 15 de setembro
Curso preparatório para mesa de negociação
– 2º Módulo
Horário: Variado
Local: Sismuc

5 de outubro
Seminário dos Trabalhadores de Escola
Horário: 9 hs
Local: Sismuc

14 de Setembro
Ato da Educação
Horário: 9 hs
Local: Praça Santos Andrade
16 de setembro
Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
18 de setembro
Coletivo dos educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
19 de setembro
Coletivo do ICS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
21 de setembro
Seminário PCCV
Horário: 8h30
Local: Sismuc
23 de setembro
Coletivo FCC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
24, 25 e 26 de setembro
CONAE Estadual
Horário: Variado
Local: Colégio Estadual do Paraná
25 de setembro
Coletivo das Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
26 de setembro
Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc
26 de setembro
Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
30 de setembro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT1
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta

Reescrevendo a história
Por Guilherme Carvalho
O documentário denuncia o golpe eleitoral
de George W. Bush, ex-presidente dos Estados
Unidos, em 2000. Na época ele havia perdido
as eleições, mas por meio de uma manobra na
contagem de votos acabou levando. Relatos de
homens da mídia, personagens da história do
país e pesquisadores fazem parte do vídeo. Mais
do que os fatos, o que mais chamou a atenção
é a forma como a mídia estadunidense trata os
assuntos. A omissão e a mentira (uma alusão ao
livro de George Orwell
“1984” sobre a reescrita da história)
são práticas dos grandes meios de comunicação, segundo o documentário
Robert Kane Pappas. Mais uma reflexão a ser feita pela população sobre a
verdade do que se vê na televisão.

Ficha Técnica

Título: Orwell rolls in his grave
Diretor: Robert Kane Pappas
Gênero: Documentário
Produtora: Free Speech TV
País: EUA
Ano: 2003

7 de outubro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT6
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta
7 de outubro
Coletivo dos Agentes Administrativos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
8 de outubro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT7
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta
9 de outubro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT8
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta
9 de outubro
Coletivo dos Sociólogos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
9 de outubro
Coletivo da Guarda Municipal
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
10 de outubro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT9
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta
10 de outubro
Coletivo da FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
11 de outubro
Reunião PCCV – Ciclo 4 – GT10
Horário: 15 hs
Local: Edifício Delta
11 de outubro
Coletivo da CMC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
14 de outubro
Coletivo da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

Corações vermelhos
Por Bruno Zermiani

Na maioria dos casos, a história da humanidade é contada a partir do ponto de vista dos
opressores. Poucas vezes os oprimidos têm a oportunidade de mostrar o seu lado. “Enterrem meu
Coração na Curva do Rio” é um desses casos raros onde as vítimas têm suas histórias contadas. O
livro, escrito pelo historiador Dee Brown, é um relato assustador sobre o massacre sofrido pelos índios norte-americanos durante a época do avanço dos brancos para o oeste do país no século XIX.
Baseado em relatos, biografias, depoimentos e descrições, Dee Brown conta várias histórias.
São acordos quebrados, assassinatos em
massa e a tentativa de sobrevivência de
toda uma raça frente ao avanço do interesse e das armas do homem branco.
É tanta injustiça que a leitura pede um
descanso para reflexão de tempos em
tempos. “Enterrem meu coração” é um
livro denso. Publicado em 1970, chocou
a opinião pública e mudou a forma
como o mundo enxergava a “conquista do oeste americano”. Não houve
conquista e muito menos guerra. Houve
a destruição de homens, mulheres,
crianças e idosos em nome do dinheiro.
E o que é pior: a dramática história dos
índios norte-americanos é tristemente
parecida com a dos índios brasileiros.
Ficha bibliográfica:
BROWN, Dee. Enterrem meu coração na
curva do rio - a dramática história dos índios norte-americanos. São Paulo: L&PM
Editores, 2003.

