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Posse

Editorial

Nova direção,
velhos desafios
O Sismuc inicia este mês com uma nova gestão, prometendo manter o
trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. O grupo Reconstruir
pela Base tem desafios monstruosos para os próximos anos no enfrentamento
às políticas neoliberais e valorização do serviço público. Para isso não basta
boas ideias e uma diretoria voluntariosa. É preciso o envolvimento da categoria em todas as atividades sindicais e a participação no controle social para
fazer com que a prefeitura de Curitiba seja de fato um modelo de gestão
pública democrática e voltada para o real atendimento do social, e não apenas por meio das propagandas.
Com gastos absurdos em publicidade, a gestão Beto Richa se sustenta
ludibriando o povo curitibano e procurando esconder suas contradições. Denunciamos isso à população por meio do nosso jornal quando mostramos
que não há qualquer boa vontade em garantir a recuperação das perdas salariais da categoria ou em reverter as punições aos servidores com cortes de
remunerações variáveis por participação em greves.
Nos locais de trabalho também emerge m es sas contrad ições. Nos
Cmum´s, por exemplo, problemas não faltam. Mas, mesmo nessas condições precárias, os servidores não se negam a atender à população e a fazer
seu melhor. Porém, mais uma vez, vemos a falta de valorização profissional
do grupo que hoje governa a prefeitura, quando prioriza o reajuste de funções
gratificadas e cargos em comissão, de forma abusiva, em detrimento daqueles que realmente constroem no dia-a-dia essa cidade.
Os servidores têm um grande desafio nos próximos anos. Resistir aos
ataques contra os nossos direitos e avançar para relações mais dignas de
trabalho depende de todos nós.

Três vezes

Reconstruir
pela Base
m sol enidade realizada
no último dia 1º, a chapa
R econst rui r pela Base,
el ei ta em j ulho, t omou
posse na di reção do
Sismuc. O grupo que assume o sindicato conta mistura dirigentes experientes e novas caras e, conforme divulgado durante a campanha, vai manter a
entidade nos mesmos rumos das últimas duas gestões nos próxi mos três
anos.
A votação expressiva, mesmo sendo chapa única, é uma demonstração
da aprovação da categoria à linha política que vinha sendo adotada. A nova
presidente do Sismuc Marcela Alv es
Bomfim avalia o momento como difícil para os serv idores devi do às
penal izações aplicadas pela prefeitura
aos servidores que participaram das atividades promovidas pelo si ndicat o.
“Por i sso mesmo, é que os serv idores
precisam se organizar e continuar avan-

Diretoria Sismuc

Nota oficial

Médicos em greve
A incorporação das remunerações variáveis aos salários e a constituição de
um plano de cargos foi o que mot ivou a greve de médicos do P SF de P onta
Grossa. Eles paralisaram por dois momentos, na primeira vez por oito dias e na
segunda por três dias para cobrar um posicionamento da prefeitura da cidade.
Porém, até o fechamento desta edição não havia sido assinado nenhum acordo,
segundo informações do Sindicato dos Médicos do Paraná (Simepar).
A Fessmuc e o Sismuc apóiam a iniciati va dos médicos que entraram em
greve em Ponta Grossa por entender que eles também lutam por melhores condições de trabal ho. O mesmo problema é perceptív el na mai oria das cidades
paranaenses, onde a valorização profissional é ignorada por administrações
neoliberais.

M arilena Silva: luta continua

M arcela Bomfim: nova presidente

çando”, diz.
Dos agora ex-diretores que deixam
o sindicato, um nome merece destaque.
A assistente social da prefeitura Marilena
Silva garante que não vai abandonar a
luta sindical. “Depois de 6 anos na direção do sindicato, chegou a hora de
dar a vez para que novos quadros tenham a oportunidade de ser formados.
E eu fico feliz em ver esse grupo que
assume o Sismuc”, diz. Marilena encabeçou a oposição sindical que venceu
as eleições em 2003 e presidiu o sindicato até 2006. Em sua análise, os servidores têm todas as condições de fazer
frente ao governo neoliberal de Beto
Richa, desde que estej am organi zados
junto com o sindicato. “Avançamos para
de 4 para 8 mil sindicalizados e temos
que chegar aos 15 e até os 30 mil”, afirma.
No dias 2 e 3 de outubro a nova
direção realiza o planejamento estratégico para a nova gestão.

EXPEDIENTE

Envie comentários, sugestões
e opinião para imprensa@sismuc.org.br.
As mensagens são selecionadas pela diretoria
do Sismuc e publicadas sempre que possível.
acesse www.sismuc.org.br

Esta edição foi fechada às
22 horas, de 28/07/2009.
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Congresso

CUT

Confetam se engaja na luta
pela negociação coletiva
Servidores públicos municipais unificam
campanhas pela valorização do serviço público
4º Congresso da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Serviço Público Municipal, realizado entre os dias 27 e
29 de agosto, em Brasília, organiza uma
série de atividades conjuntas a serem
desenvolvidas pelos sindicatos do ramo,
no país. Dentre as principais ações estão a luta pela rat ificação da convenção 151 da OIT, que garante o direito
de negociação coletiva no serviço público. A proposta j á passou pelas comissões da Câmara dos Deputados e
pode ir à votação ainda este ano, com
a inclusão do debate sobre o direito de
greve da categoria.
Também faz parte das est ratégias
de luta a defesa da aplicação das normas regulamentadoras das profissões
para atividades desenvolvidas no serviço público. Inclui -se ainda, a defesa
da aposentadoria especial para guardas
municipais e educadores. Do ponto de
vista da organização, também são perceptíveis alguns av anços import antes,
como a criação da Secretaria e do Coletivo de Juventude da Confetam, o lançamento da página da confederação na
internet e o crescimento de sindicatos
fi liados, que aumentaram em 45 %.
Dados apresentados durante o congresso revelam que, em 2005, havia 419 sindicatos filiados e, este ano, são 608, o
que confirma um avanço representativo do ramo cutista.

Irene R odrigues, diretora do
Sismuc, eleita para a Secretaria de Saúde do Trabalhador da Confetam, avalia positivamente o congresso, mas acredita que ainda há muito a se avançar.
“Preci samos melhorar nossa organização, filiar mais sindicatos e lutar por uma
negociação coletiva com pauta e database unificada nacionalmente, porque
assim a gente tem mais força”, diz. Ela
também entende que é preciso lutar pela
implantação das 30 horas na saúde e
pela melhoria das condições de trabalho dos serv idores como forma de
valorizar o serviço públi co. A mesa
permanente de negociação com o Minist ério da Saúde para aplicação da
NOB/S UAS nos muni cípios é out ra
questão destacada por ela.
Al ém de Irene, part ici param do
congresso outros três representantes do
Sismuc: Alessandra Claudia de Oliveira, Marcela Alves Bomfim e Marilena
Silva. O Paraná, com 16 delegados organizados pela Federação dos Sindicatos de Serviço Públ icos Muni ci pais
(Fessmuc), foi a terceira maior delegação do evento do qual participaram 163
delegados de todo o Brasi l. O estado
também garantiu outras duas vagas na
direção da confederação: Mario Alves,
da oposi ção sindical de Londri na, e
El iv ane Mari a Sarri, do Sismup de
Paisandu. Para a presidência foi reeleita
Maria das Graças Costa, do Sindsep de
Quixadá, Ceará.

O que é a

Delegados do Concut
reprovam fundações

10 º Congresso da Central Única dos Trabalhadores (Concut ) cont ou
com a parti cipação de
cerca de 2,5 mil delegados de sindicatos de todo o país. Servidores públicos, maioria do congresso, segundo pesqui sa realizada pelo
Sismuc, participaram de uma série de
debat es, junt amente com trabalhadores de vários ramos. A maior parte das
discussões se voltaram para atividades
em defesa dos interesses dos trabalhadores e o avanço de políticas públicas.
Os seis delegados do Sismuc acompanharam o congresso e destacam pontos importantes aprovados pela plenária.
Entre eles, o repúdio ao projeto
de lei que cria as fundações estatais de
direito público-privado. Essa questão
foi inserida como parte das ações a serem assumidas pela central, aprovadas
pelos delegados. O texto orienta o
sindicalismo cutista a promover deba-

Conhecendo

A Confetam surgiu em novembro de 1995, durante o 1º
Encontro Nacional dos Ser vidores Públicos Municipais,
com a participação de 62 delegados, representando 22
sindicatos de ser vidores públicos municipais filiados à
CUT, de 5 estados brasileiros. Juntamente com a confederação, foram criadas as federações para organização estadual dos sindicatos de municipais. De lá para cá, foram
organizadas uma série de campanhas em defesa da qualidade do ser viço público e pela valorização dos ser vidores.
Outras infor mações podem ser adquiridas pela página da
Confetam: www.confetam.org.br.

Quem é
Artur Henrique
Trabalhador da Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL), formado em Sociologi a pela P UC Campi nas e originári o do
Sinergi aSP- CU T
( Sindi cat o
dos
Eletricitários de Campinas), Artur Henrique,
48 anos, ocupa a Presidência da CUT desde junho de 2006, quando foi eleito pela
primeira vez.

acesse www.sismuc.org.br

tes com a sociedade e com o governo
para que o projeto seja retirado imediatamente da pauta do Congresso Nacional.
“É um importante passo para toda
a sociedade. Isso ( fundações) é um
rescaldo dos governos neoliberais e um
gov erno progressist a não pode aceitar
isso. A CUT está se mostrando independent e, democrática e comprometi da
com seus pri ncípi os”, diz Irene
Rodrigues, diretora do Sismuc.
Patrick Leandro Baptista, também
diretor e secretári o de juv entude da
CUT-PR, destaca a criação da secretaria
de juventude na CUT, mas acredita que
a intervenção nesse meio ainda precisa
avançar no interior da central, nos demais movimentos sociais e sobre as relações de trabalho.
Uma chapa única, inédita, que contou com a composição de todas as forças representadas no congresso, garantiu
a reeleição de Artur Henrique na presidência da central até 2012.
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Intransigência

PMC aposta nas punições para desvalorizar servidor
Crise

Manifestação em Curitiba
defende pauta dos trabalhadores

reuni ão de negoci ação
reali zada no di a 14 de
agosto foi marcada mais
uma vez pela intransigência da prefeitura. Diretores do Sismuc e do Sismmac apresentaram quatro pautas principais: recuperação das perdas salari ais, dev olução
dos descontos dos dias parados, incorporação das remunerações variáv eis e
auxílio al imentação para todos. Todas
as questões foram negadas pelo secretário de RH Paulo Schimidt. As perdas
salariais, por exemplo, não foram nem
reconhecidas pelo secretário. A política
de punição dos servidores, como parte das ações para tentar evitar futuras
mobilizações da categoria também está
mantida. A posição da prefeitura é con-

traditóri a com aquilo que havia sido
acordado no primeiro semestre, ou seja,
de que essas questões seriam rediscutidas em julho.
Na avaliação da diretora do Sismuc Irene Rodrigues, não houve negociação e a prefeitura apenas recebeu
os sindicatos para justificar uma aparente disposição em negociar. “Tratase de um desrespeito para com os trabalhadores. Mais uma vez constatamos
que a prefeitura não está disposta a melhorar as condições dos servidores e
mantém uma l inha de combate ao
sindicalismo”, diz ela.
Nova reunião sobre a questão da
alimentação foi agendada para dia 17.
Em pauta, a antecipação da ampliação
da faixa salarial do auxílio alimentação.

ma passeat a e um ato
público realizados no dia
14 de agosto, no centro
de Curitiba, contou com
a participação de várias
organizações representantes de trabalhadores da cidade, trabalhadores rurais e estudantes. Cerca de 1500 pessoas part ici param da ativ idade que
ocorreu em todo o país. Dentre as
principais reivindicações da “Jornada
Nacional Unificada de Lutas”, como
foi chamada, estavam a redução da
jornada de trabalho sem redução de
salários.
O presidente da CUT-PR R oni
Anderson Barbosa acredi ta que medidas como essa são uma forma de
reverter as consequências da crise eco-

nômica capitalista. Segundo Barbosa,
desde o final do ano passado o Paraná
perdeu 70 mil vagas de emprego em
decorrência da crise. A redução da
jornada poderia gerar cerca de 120
mil novos empregos no estado, segundo ele.
Em geral, as exigências se voltam
para medidas a serem tomadas pelo
governo. Além da pressão pela aprovação da lei da redução da jornada,
destacam-se como pautas do movimento a valorização do serviço público, a aplicação da Convenção 158
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que garante a estabilidade de emprego, e da Convenção 151,
sobre o direito de greve e negociação
no serviço público.

Trabalhadores ocupam a Boca M aldita

Direito

Sindicato garante acordo para servidores da FAS
m passo importante foi dado na FAS
com relação à gripe H1N1, devido à
intervenção do sindicato. Em reuniões realizadas em agosto, a administração garantiu o não desconto das
remunerações variáveis para casos de afastamento
com comprovação da doença. A medida foi assumida como compromisso pela diretora de proteção social especial da fundação Claudia Foltran e
reafirmada durante reunião em que diretores do
Sismuc solicitaram providências para garantir a pro-

acesse www.sismuc.org.br

teção dos trabalhadores devido à epidemia.
O mesmo direito foi cobrado pela diret oria
do Sismuc para as outras secretarias. “Não se pode
punir o servidor por est ar doente”, alerta Irene
Rodrigues, diretora do sindicato.
Outra medida importante é o afastamento das
gestantes até 5 de setembro, contados a partir de
21 de agosto. Essa atitude já havia sido cobrada
pelos diretores do Sismuc em reunião da qual participou o diret or do Centro Epi demi ológico de
Curi tiba Moacir Gerolomo.

5

Setem bro de 2009

Dinheiro

Prefeito diz buscar contenção de custos,
mas aumenta gasto com publicidade
Beto Richa nega recuperação das perdas salariais e esbanja nas propagandas
uem l iga a telev isão, o
rádio ou jornais impressos logo se depara com
uma propaganda da prefei tura de Curiti ba. E
não são poucas e nem esporádicas. Na
programação televisiva elas aparecem
geralmente em horário nobre, quando
o valor do anúncio publicitário é mais
caro. Em algumas emissoras, uma inserção de 30 segundos chega a custar
perto de R$ 20 mil.
Os gastos com anúnci os
publ ici t ári os di v ulgados
pela
admi ni st ração
muni cipal
não
chamariam tanto a atenção, por mais
alto que custassem, não fosse o discurso
at ual do prefeit o Bet o Ri cha e dos
demai s secret ári os. Durant e as
negociações colet iv as com os
representantes dos servidores e no seu
contrato de gestão, Richa afirma que é
preciso cortar gastos, tendo em vista a
crise econômi ca. Os serv idores
municipai s const ataram na pel e esse
corte de custos, amargando uma perda
salarial de 14,6%, a qual o prefeito se
nega a reconhecer. A população
também sai prejudicada com a redução
dos investimentos nos serviços públicos
prest ados. Por outro lado, quando se
fala em gastos com publicidade, o que
se percebe é um aumento constante das
cifras.
Levant amento real izado pelo
Departament o Int ersindi cal de
Est at íst icas e Estudos SócioEconômi cos (Dieese) , a pedido do
Sismuc, confi rma essa afirmação. Em
2 00 6 , por ex empl o, gast ou-se
prat icamente R $ 2 0 mi lhões com
publicidade e propaganda, sem levar
em consideração os pagament os
empenhados por empresas de
publicidade contratadas pela prefeitura.
Em 20 08, esses valores subiram para
R$ 24,6 milhões e a Lei Orçamentária
Anual (LOA) deste ano, prevê um gasto
de R$ 25 milhões.
A legislação sobre publ icidade
institucional proibi a promoção pessoal.
Anúncios pagos pela prefeitura que não
tenham caráter de utilidade pública, por

Gasto da PMC
com publicidade
e propaganda
Em 2006

R$ 20
milhões
Em 2009
LOA prevê

R$ 25
milhões
exemplo, podem ser considerados
abusivos. O gasto do dinheiro público
com publ icidade, sem justificativa, é
uma questão imoral, também, para a
secretária de imprensa e comunicação
do Sismuc Al essandra Cl áudi a de
Ol iv eira. “Discordamos da forma
como a at ual gest ão da prefeit ura
conduz a máquina pública, sobretudo
em relação aos gastos com publicidade,
porque esse mesmo recurso poderia ser
aplicado para melhorar as condições de
trabalho dos servidores e, consequentemente, reverter em benefícios para a
população que depende dos servi ços
públicos”, diz.

Espaços caros nos impressos e horários nobres nas tevês

De olho

Escândalo eleitoral ainda sem novidades
O Sismuc acompanha de perto as investigações do Ministério Público Federal e Estadual
sobre a campanha eleitoral de Beto R icha. Nas duas semanas
que antecederam o fechamento desta
edição do Jornal do Sismuc buscou-se
informações com os promotores para

saber de novidades no caso.
Jaqueline Batiste do MPE declarou
que aguarda informações do Mini stério Público Federal, antes de seguir adiante nos trabalho. Já o promotor público federal Néviton Guedes preferiu
não falar e avisou, por meio da assessoria de imprensa, que assim que houver novidades irá se pronunciar.

acesse www.sismuc.org.br

As inv estigações iniciaram após a
exibição de vídeos em que ex-candidatos do PR TB aparecem recebendo dinhei ro para apoiar o então candi dato
Beto Richa. Além da suspeita de compra de apoio, o prefeit o também se
defende de outras acusações como a
formação de Cai xa 2 na campanha,
algo ilegal que pode custar o mandato.
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Troco

Agora, quem será avaliado são as chefias
oi publicado no últ imo
dia 31 o decreto que regulamenta o Sist ema de
Mapeamento de Competências de Pessoal para
a administração direta e
indireta da prefeitura de Curitiba. A diret oria do Sismuc orienta a todos os
serv idores que part icipem das avaliações, mesmo sendo uma atividade voltada apenas ao aumento da produtividade. Esta seria uma oportunidade de
identificar, de forma indiret a, problemas nas relações de trabalho, como por
exemplo, as práticas de assédio moral.
O decreto 1.080/2009, que institui o processo de avaliação, garante o
direito de sigilo para serv idor avaliador. Essa questão já havia sido cobrada pelo Sismuc nas reuniões com a administração, para que não houvesse ne-

nhum risco de retaliação de chefias insatisfeitas com as notas dadas pelos servidores.
As chefias devem realizar o cadastramento dos servidores correspondentes ao seu local de trabalho até o dia 11
e os servidores têm até o dia 30 de setembro para preencher o formulário de
avaliação de competências. Para participar do processo de avaliação da chefia, o servidor deve acessar o RH 24 horas.
Propostas de melhorias nos próximos processos de avaliação serão apresentadas pelo sindicato com base na reivindicação histórica da categoria existente
desde que se implantou a avaliação de
desempenho dos servidores. Uma das
questões principais a serem defendidas é
a identificação de chefes que assediam e
punem servidores que participam de atividades promovidas pelo sindicato.

Notas

Terceirização

Fornecedora de merenda está sob investigação
s consequênci as da
terceirização colocam em
xeque a qualidade do serviço público prest ado.
Nos cmei ´s de Curit iba
os problemas refletem na redução da
qualidade da alimentação servida às
crianças. Diretores do Sismuc já constataram a entrega de alimentos estragados e a política de menor custo possível implica na compra de comida industrial izada, na qual a composição
cont ém menos vit aminas e mais
conservantes.
Mas os problemas não se restringem à qualidade do serviço ou ao rebaixamento das condições de trabalho,
como vem destacando const antemente o Sismuc. Irregularidades em licitações são outro lado da política de “redução de custos” de prefeituras que
procuram privatizar o serviço público.
Matéria da Folha de São Paulo revela
que a empresa J. Coan, que também
fornece refeição para a PMC, está sob
investigação do Ministério Público, por
suspeitas de fraudes em contrato com
o município de São Paulo. Além da redução na qualidade, a ação do Ministério também questiona o fato de que o
custo subiu em 30%, contrariando os
argumentos que sustentam a terceirização como maneira de economizar.

A merenda escolar de Curitiba foi
privatizada há 6 anos, na gestão Cássio
Taniguchi, substituindo o serviço que
era prestado por cozinhei ras concursadas. “Quando o alimento é feito no
local, a criança tem contato com o cheiro, vê o preparo do alimento que antes
estava in natura. Agora não tem esse
cont ato. Isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança”, ent ende a
presi dent e do Sismuc Marcela Alv es
Bomfim.
Em ent revi sta a uma rádio de
Curitiba, o assessor de projetos especiais e coordenador das parcerias público- priv adas da prefei tura Mauríci o

Ferrante defendeu a privatização de serviços públicos do municí pio. Em sua
fala, ele revela que o prefeito Beto Richa
pretende trocar a administração pública pela privada em vários equipamentos. Parque Barigüi, Mercado Municipal e Metrô estão ent re os alv os da
política neoliberal da atual gestão.
A diret oria do Sismuc combate
qualquer medida que siga este caminho,
por entender que o serviço público não
pode ser prestado v isando o lucro.
Também entendem que a privatização
implica em rebaixamento das condições
de trabalho e na qualidade dos serviços
prestados à população.

acesse www.sismuc.org.br

Eleições para o
Conselho Tutelar
dia 25/10
Os serv idores, a exemplo de
qualquer cidadão, têm a oportunidade de participar da eleição dos
membros do Conselho Tutelar de
Curitiba, previsto para o mês de
outubro. O conselheiro tem a
função de receber, estudar e
encaminhar casos, zelando pelos
direitos da criança e do adolescente. Esses cargos são remunerados
pelo orçamento municipal, exercendo funções de relevância
pública e com autonomia em
relação ao prefeito. Por esse
motivo o Conselho Tutelar tem
independência para fiscalizar e
denunciar as omissões ou irregularidades da administração pública.
Procure saber quem são os candidatos e qual o seu local de votação
para que voto seja de qualidade.
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Pandemia

H1N1 aumenta
problemas no
Cmum Boa Vista
rabalhadores da saúde
do Cmum Boa Vist a estão sobrecarregados de
trabalho devido ao aumento da demanda para
atendimento dos casos de gripe H1N1.
A unidade é tida como referência para
at endi ment o desses casos, o que
pot encializa uma série de problemas
estruturais e de saúde para esses funcionários. As dificuldades foram relatadas em reunião entre trabal hadores e
chefi as, na qual representant es do
Sismuc estiveram presentes.
Problemas de saúde resultantes da

intensificação do trabalho e riscos de
ex posição a doenças fazem parte da
rotina desses funcionários. A estrutura
provisória onde funcionam os serviços,
enquant o o prédio definitivo não fica
pronto, não oferece sala de isolamento
adequada. A sala administrativa foi improvisada para que pacientes com suspeita da gripe A sejam internados. Não
há chuveiro no banheiro de funcionários e nem materiais de limpeza suficientes no Cmum. Na geladeira, instalada
na cozi nha, é possível observar ge lox
(usado para manter e transferir materiais biológicos) junto com alimento dos

funcionários, pois não há
local própri o para armazenamento das amostras.
Estas e outras questões foram apresentadas
em um documento entregue para a chefia durante a reunião. Mas outra questão também chamou a atenção dos diretores do sindicato: ficou
comprovado, mais uma
vez que existem problemas nos convênios que
terceirizam os serviços de
at endi mento médi co na
prefei tura. O conv ênio Alimentos são armazenados juntamente com gelox
com a Funpar, que deveria manter 11 médicos no local não vem sem que os trabalhadores fiquem expossendo cumprido. Na escala, disposta no tos a situação de risco.
Por diversas vezes tentou-se conmural, é possível observar apenas seis
médicos no plantão em um determi- tat o com a assessoria de imprensa da
prefeitura e com a secretaria de saúde,
nado dia.
O sindicato defende reuniões sis- mas não houve retorno.
temáticas para debate dos problemas e organização do t rabalho. Suely de Souza, diretora
do Sismuc entende que os problemas devem ser resolvidos o
quanto antes para que os serviços possam ser desenvolvidos da melhor forma possível

Pacientes tem que enfrentar dois lances de escada para chegar à área de isolamento

Escala de médicos
da Funpar tem falhas

acesse www.sismuc.org.br
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Manobra

Irregularidade no reajuste das chefias
motiva ação civil pública contra PMC
Justiça investiga manobra da administração municipal que alterou lei 11.001
reaj uste dos cargos
comissionados e funções
gratificadas de 1 2,06%,
aplicado em dezembro
de 200 8, tornou- se objeto de uma ação civil pública movida
pelo Sismuc cont ra a prefeit ura de
Curitiba. A Constituição Federal e a Lei
de Responsabil idade F iscal determinam que qualquer alteração no vencimento dos servidores deve ser realizada por mei o de lei e com aprov ação
na prev isão orçamentária, respectivamente. Uma manobra da administração alterou irregularmente a tabela de
salários da lei 11.001, sem o cumprimento dos trâmi tes exigidos. A própria Câmara de Vereadores não tomou
conhecimento dos fatos.
Este ato ilegal e imoral, como é
denominado na ação, já havia sido de-

nunciado pelos sindicatos durante as
mesas de negociação, em março desse
ano, quando se descobriu a irregularidade. Por várias vezes, durante as mesas de negociação, os sindicatos pediram um parecer da procuradori a do
município sobre esses fatos, conforme
disposto nas atas das reuniões, mas não
houve resposta.
A ação está tramitando com o número 1 .092/2009, na 2ª. Vara da Fazendo P ública, junt amente com uma
liminar e aguarda julgamento. Dentre os
pedidos listados na ação estão a revogação do reaj ust e das F G´s e
comissionados, anulação da alteração da
lei 11.001 e a concessão do reajuste de
12,06% aos servidores efetivos da prefeitura, a fim de recuperar parte das
perdas sal ariais acumuladas da categoria nos últimos anos.

IPMC

Sindicato cobra concessão
da aposentadoria especial

tendendo ao pedido do
Sismuc, o presidente do
Instituto de Previdência
do Municí pi o de
Curitiba (IPMC) Walmor
Trentini, recebeu diretores e assessores
jurídicos do sindicato, no dia 18 de
agosto, no edifício Delta. Na pauta da
reunião estavam os encaminhamentos
para concessão do direito à aposenta-

doria especial dos servidores.
A diretoria do Sismuc cobrou o
cumprimento do mandado de injunção
do Superior Tribunal Federal (STF), concedido em junho desse ano. Pela decisão dos mi nistros, todos os servidores
sindicalizados expostos a trabalho insalubre ou em situação de risco podem
se aposentar antecipadamente.
O assessor jurí di co do Sismuc

Art. 171 do Código Penal Brasileiro - Obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Entenda o caso
Os comissionados e FG´s têm os valores das suas remunerações reajustadas proporci onalmente ao valor do maior salário da prefeitura. O t eto
salarial é o último nível de procurador (lei 11.001/2004), que era de R$ 8.355,65
e passou para R$ 9.363,05, em dezembro de 2008, o equivalente a 12,06%.
Assim, esse mesmo reajuste foi aplicado aos salários das chefias.
O aumento abusivo contrasta com o reajuste dos servidores em geral,
que obtiveram 6,5% de reposição da inflação, em junho deste ano. Na última
mesa de negociação, realizada no dia 14 de agosto, o secretário de RH Paulo
Schimidt chegou a negar a existência de uma perda acumulada de 14,6% no
salário dos servidores.

Ludimar Rafanhim disse, durante a reunião, que um pedido de intimação ao
IPMC foi encaminhado pelo sindicato
ao STF para que o direito seja concedido o mais breve possível.
Trentini garantiu que vai cumprir a
lei, mas que, primeiramente, essa questão passará por avaliação do jurídico
da prefeitura. “Estaremos encaminhando esse processo para a procuradoria,
para dar o trâmite, para que a gente
possa, num prazo mais curto possível,
fazer valer o direito dos nossos trabalhadores”, garantiu.
A orientação do sindicato aos ser-

acesse www.sismuc.org.br

vidores que podem ter direito à aposentadoria especial é para que solicitem
no RH das secret arias em que est ão
lotados uma cópia do Perfil Profissiográfico Profissional (PPP). Este documento é uma comprovação das condições em que o trabalhador desenv olveu suas atividades. De posse desse documento, o servidor deve dar entrada no pedido de aposentadori a por
meio de protocolo no IPMC.
A liberação de documentos como
o PPP não será negada pelas secretarias
e nem o est udo dos pedi dos encaminhados, segundo Trentini.
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Reforma

Em defesa de
um projeto
popular nacional
oão Pedro Stedile é considerado por muitos como a principal liderança do movimento dos trabalhadores rurais no
Brasil, atualmente. Membro da direção nacional do MST,
Stédile é um nacionalista defensor da reforma agrária como
forma de distribuição de renda e como mecanismo de desenvolvimento voltado para o abastecimento interno de alimentos. Confira a entrevista exclusiva que ele cedeu ao Jornal do Sismuc.
Como você avalia a luta pela refor- Eu acho que avançou no debate. Porma agrária no Brasil, hoje?
que aqui no Brasil, como é um país agríInfelizment e a reforma agrária está cola, existe um acúmulo de conhecimennum breque. Por que? Porque até 15 to. Nós estamos na vanguarda das técanos atrás, quando surgiu o movimen- nicas agroecológicas, mas ainda o capito (MST), a luta pela reforma agrária tal internacional é muito forte. Só para
se restringia a ocupar latifúndio e dis- as pessoas terem uma ideia, o Brasil é o
tribuir aquelas áreas mal utilizadas. Nos maior exportador mundial de soja. Nós
últimos 15 anos de neoliberalismo, o exportamos 30 milhões de t oneladas.
grande capitalismo transnacional e fi- Agora, quem controla essa exportação?
nanceiro tomou conta da agricult ura Cinco empresas multinacionais: a Bunge,
brasil eira e impôs esse
a DM, a Dreifuss, a
model o
do
Cargil e Monsanto. Enagronegóci o, ou seja,
tão, todo esforço, a nosa reforma agrária,
grandes lav ouras de
sa natureza, acaba na
agora ultrapassa,
monocultivo, uso intenmão de cinco empresas. no Brasi l. Só que as empresas
simplesmente,
sivo de agrotóxico, exP or isso que nós não multinacionais não querem, elas querem
ocupar terra.
pulsão da mão-de- obra
av ançamos. Do ponto vender para o exterior. Então, nós temos
Agora temos que
e produzir matéria- pride vista do capital, eles que mudar a lógica, valorizar a agricultudebater um novo
ma para ex port ação.
aumentaram a força so- ra familiar e, invés de usar agrotóxico, que
modelo agrícola
Isso não resolve os probre a agricultura brasilei- é um veneno (essa safra o Brasil se torblemas do povo, isso
ra e aí a dificuldade.
nou o maior consumidor mundial de veaument a os problemas do povo, pornenos agrícolas. Nós estamos consuminque gera mais depredação do meio am- Quando a gente fala de um projeto do 700 milhões de toneladas. Isso é uma
biente, gera alimentos contaminados e popular, nós estamos falando de uma vergonha. Isso vai pro solo, pra água e
gera desemprego.
inversão dessa lógica?
pro nosso estômago). Então, isso, em alPra fazer frente a esse modelo nós te- Uma inversão dessa lógica. Distribuir ter- gum momento vai aparecer a contradimos que pensar um outro modelo, ba- ras produtivas e, ao mesmo tempo, um ção e é a isso que nós temos que se anteseado na agricultura familiar, que pro- outro modelo agrícola,
cipar pra mudar o moduza alimentos para o mercado inter- que seja baseado em oudelo.
só eleger um
no e com técnicas agroecológicas. En- tros paradigmas. Ao ingoverno a nosso
tão, a reforma agrária, agora ultrapas- vés do mercado exterA luta passa pela orfavor é insuficiente,
ganização dos trabasa, simplesmente, ocupar terra. Agora no, mercado interno.
se você não
temos que debater um novo modelo Nós temos que dar colhadores rurais, mas
acumular em torno
agrícola e é por isso que ela fica mais mida para o nosso
você também entende
de um projeto, que
difícil, porque não se trata apenas de povo. Para isso o povo
que a luta dos trabamude as estruturas
medir quantas famílias estão assentadas. tem que ter mais renda,
lha dore s ur banos é
Agora nós vamos ter que mudar o aumentar o salário mífundamental nessa tamodelo agrícola pro país.
nimo. Você sabe quantos brasileiros já co- refa.
meram iogurte, no Brasil? 15%. Quantos Quando se trata de modelo, agora não é
Podemos fa lar que o Brasil t em brasileiros comem carne todos os dias? mais tarefa para os sem-terra e nem para
avançado nesse sentido, nos últimos 30%. Então, o maior mercado consumi- os agricultores. Agora é uma mudança
anos?
dor de alimentos não é no exterior. É aqui da classe trabalhadora. Por isso que nós
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reforçamos e me alegro que o presidente
da CUT tenha essa visão e que o essencial
nesse momento de crise é nos discutirmos um projeto diferente. Porque só eleger um governo a nosso favor é insuficiente, se você não acumular em torno de
um projeto, que mude as estruturas, que
pense um outro jeito de produzir. Assim,
como nós temos que ter um projeto para
a cidade. Que pense, por exemplo, um
outro jeito de transportar as pessoas. Não
pode mais se basear na indústria automobilística que transformou as cidades num
inferno. Nossas cidades estão inviabilizadas.
Então, nós temos que pensar um outro
modelo, sustentável, que seja equilibrado,
que as pessoas tenham uma vida boa.

Assassinato de Elton
O coronel Lauro Binsfeld, responsável
pela ação de despejo na F azenda
Southall, em São Gabriel (RS), que matou o sem terra Elton Brum da Silva e
deixou outros 50 feridos, foi afastado.
O assassinato ocorreu no último dia 21,
durante operação ordenada pelo governo estadual.
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Pesquisa

Curtas

Contra a criminalização das mulheres
Durante o Concut a central formalizou a participação na F rente Nacional
pelo Fim da Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. O
ato político teve a participação de representantes de movimentos feministas e
sociais do Brasil, Argentina, Espanha e Itália. A secretária nacional da Mulher
Trabalhadora da CUT, Rosane Silva, coordenou a mesa e destacou a importância de integrar o movimento. Também aprovaram a participação no movimento a Confetam e a CUT-PR.

Não à PEC 341
Escondida atrás de uma discussão doutrinária a respeito do tamanho da Constituição brasileira, as conquistas da Carta Magna de 1988 poderão ser anuladas, caso venha a ser aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
341/09, do deputado Regis de Oliveira (PSC/SP). A PEC desconstitucionaliza
t odos os di rei t os e garantias soci ais, como os di rei tos trabalhist as,
previdenciários, dos servidores, sindicais, entre outros. Na prática, o objetivo
é retirar do texto constitucional todos os direitos e garantias que implicam
despesas para empresas ou para o Estado assegurados aos cidadãos, remetendo tudo para a lei.
A proposta recebeu parecer favorável das comissões e segue para votação na
Câmara dos Deputados.
Fonte: Diap

Israel esmaga palestinos
O relato do dirigente da Federação Geral dos Sindicatos Palestinos (PGFTU),
Mahmoud Abu Odeh, aos delegados e delegadas presentes ao 10º Concut,
deu mostras da política de terrorismo de Estado israelense. “60% da nossa
população encontra-se abaixo da linha da pobreza, há mais de 11 mil palestinos presos em cárceres israelenses, 78% das nossas terras estão tomadas ou
por assentamentos ilegais ou por instalações militares, sem falar das 640 barreiras montadas pelo exérci to israelense para impedir nosso deslocamento
dentro do nosso próprio território. Toda a água está sob controle de Israel,
que nos fornece apenas cinco horas de água por semana”, descreveu.
Fonte: CUT

Redução dos empregos nos bancos
Os bancos fecharam 2.224 postos de trabalho no primeiro semestre de 2009,
além de usar a rotatividade da mão de obra para reduzir a média salarial dos
bancários. As informações são de um estudo do Dieese. Este é um indício
forte de que o fechamento de postos de trabalho se deve principalmente aos
processos de fusão do Itaú/Unibanco e do Santander/Real. Os demit idos
no primeiro semestre recebiam em média R$ 3.627, enquanto os contratados
ganham em média R$1.928, o que representa uma diferença de 46,82%.
Fonte: Contraf

Produtividade do setor público
avança mais que a do privado
m dos discursos mais proferidos pelos gov ernos
neoliberais na defesa da
priv atização de todo serviço públ ico baseava-se,
principalmente, na ineficiência e na má
vontade do funcionário públ ico. Contrariando esse falso argumento, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que a produtividade no setor público brasileiro
evol uiu mai s que a produtividade no
setor privado entre 1995 e 2006. O comunicado, intitulado “Produtividade na
Administração Pública Brasil eira: Tra-

jetória Recent e”, mostra que, naquele
período, a produtividade na administração pública aumentou 14,7%, enquanto
no setor priv ado a ev olução foi de
13,5%.
A medida naci onal de produtividade anual na administração públi ca,
utilizada pelo Comunicado da Presidência nº 27, assinado por Marcio P ochmann, se baseia no valor agregado definido pelas contas nacionais e a força
de trabalho ocupada de acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - ou seja, parte de informações oficiais do IBGE.

Internacional

Haiti: pelo retorno das tropas
ma Comissão Internaci onal de Investigação, compost a por membros de
várias entidades, v isit a o
Haiti entre os dias 16 e 20
de set embro. O objetivo é trazer um
Internacional
relato sobre
a situação do país a ser
apresentado ao presidente Lula, onde
const arão argument os em defesa do
retorno dos soldados brasileiros.
A atividade foi divulgada durante
o Concut pelo secretário geral da Central Aut ônoma dos Trabalhadores do
Haiti Louis Fignolé Saint-Cyr e o secretário geral da Confederação dos Trabalhadores do Haiti Raphael Dukens.
História
Depois da deposição do presidente Jean Bertrand Aristide, em 2004, com
apoio de gov ernos dos Estados U nidos, França e Canadá, o Haiti passou
por uma onda de retrocessos sociais.
As privatizações varreram o país e incitaram levantes populares contra medidas neoliberais, conforme relatos dos
dirigentes sindicais haitianos. A repressão a esses movi ment os t ev e como
marco o dia 29 de fevereiro de 2004,

quando tropas brasileiras da ONU desembarcaram no país. Desde então, qualquer reação popular é contida com extrema violência pela Missão das Nações
U nidas pela Estabi lização do Hait i
(Minustah). Além disso, o Brasil acumula
um gasto anual de R$ 140 milhões para
manter as operações no Haiti, ou seja,
dinheiro público que poderia ser utilizado para investimentos sociais ou para
a ajuda na reconstrução do país, como
vem fazendo Venezuela e Cuba.
O Haiti fica na América Central e é
considerado um dos países mais pobres
das Américas, devido à exploração dos
países ricos. Foi o primeiro país negro a
conquistar independênci a, após lut as
sociais dos escravos, em 1803.

acesse www.servidoremmovimento.blogspot.com

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo de Defesa Social

Sociedade discute segurança pública

Coletivo de Assistência Social

Seminário aprofunda
debate da NOB

Delegação paranaense no Conseg

A maior conferência já realizada no país, a 1ª Conferência Nacional
de
Segurança Pública (Conseg), contou com 3100 participantes, eleitos
em conferências preparatórias da qual participaram cerca de 280 mil pessoas
de todo o
país. O evento ocorreu em Brasília, entre os dias 27 e 30 de agosto.
Vera Lúcia
Armstrong e Diogo Monteiro, eleitos na conferência estadual e municipal,
representaram os servidores municipais de Curitiba.
A aprovação de princípios e diretrizes para políticas públicas em nível
nacional, estadual e municipal e a consolidação do Sistema Único de
Segurança
Pública (Susp) foi o principal objetivo do evento. No que diz respeito
aos
guardas municipais aprovou-se o reconhecimento da categoria como
policial
municipal, a partir da regulamentação que definirá suas atribuições
constitucionais, direitos estatutários (jornada de trabalho, plano de carreira, aposentado
ria,
assistência física e mental).
Porém, “não está tudo ganho – alerta Vera –, porque a conferência
traça
diretrizes para governos e sociedade. Para que isso se efetive é necessária
que a
participação popular pressione os governos pela aprovação dessas
medidas”.
Questões como essas haviam sido discutidas em um seminário
promovido
pelo Sismuc, no dia 15 de agosto, na Universidade Federal do Paraná
(UFPR).
Além de guardas municipais, participaram também o coronel Douglas
Dabul
da Polícia Militar do Estado do Paraná, o secretário de segurança de
São José
dos Pinhais Marcelo Jugend, o coordenador estadual do Pronasci
Benjamin
Zanlorenci e o assessor jurídico do Sismuc Ludimar Rafanhim.

O I seminário do Sismuc sobre o Sistema
Único de Assistência Social (Suas), realizado em
agosto, aprofundou uma série de questões sobre as
políticas públicas na área, visando também, a
valorização dos profissionais.
A servidora Marilena Silva avaliou positivamente o evento. Debates para a construção do plano de
carreira a partir da Norma Operacional Básica
(NOB) estiveram entre os principais pontos de
pauta. O objetivo, segundo Marilena, é elaborar
uma proposta com os trabalhadores, a partir de
grupos de estudos, a ser apresenta na Conferência
Municipal de Assistência Social. Este evento, no
entanto, foi adiado pela prefeitura e não tem data
marcada para ocorrer. As reuniões para os grupos
de estudo dos trabalhadores serão marcadas pela
diretoria nos próximos dias.
Dentre as principais questões a serem debatidas
estão o planejamento de capacitação dos profissionais, que hoje não tem programação definida, a
fixação da jornada de trabalho, flexibilizada pelas
horas extras, e a revisão dos salários, hoje defasados
em relação ao piso das categorias de nível superior.
Outra proposta a ser encaminhada pelo Sismuc
é a realização de uma conferência dos trabalhadores
do Suas, o que incluiria todos os trabalhadores do
setor, tanto públicos como privados, e a produção
de uma cartilha. Os terceirizados da prefeitura
também seriam envolvidos pelos debates, assim
como as demandas dos usuários.
Além de Marilena Silva, participaram também
como palestrantes Kellen Cristina Dalcin, assistente
social, e Daraci Rosa dos Santos, membro do
Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).

Coletivo de Saúde

Por melhores condições de trabalho
Na última reunião do coletivo de Saúde a direção do Sismuc e servidores (as) da saúde, debateram a falta de recursos humanos e condições
de trabalho nos Centros de Urgências e Emergências de todas as regionais, ocasionando desgaste de todas as equipes e maiores afastamentos
por
LTS. O coletivo está elaborando um documento a todos os Cmum´s solicitando às equipes que elejam nos seus locais de trabalho/turnos,
representantes para subcomissões, pois o Coletivo de Saúde estará acompanhando as reuniões por meio dos repasses realizados neste fórum,
com objetivo de pautar todas as deficiências dentro do Conselho Municipal da Saúde. A participação do trabalhador (a) é de suma importância
para a melhoria das condições de trabalho, pois não é somente apresentando os problemas no processo de trabalho, mas, acima de tudo, procurar juntos uma solução e encaminhá-las aos fóruns gerenciais, para devidas providências. O controle social não é espaço de gestores e usuários,
uma vez que os trabalhadores (as) de saúde também tem garantido por Lei sua presença.
Qualquer servidor da saúde pode participar das reuniões do Coletivo. A próxima ocorre no dia 14 de setembro e a pauta inclui o novo
Plano de Cargos e vencimentos PCCV/SUS , que será implantado pela PMC , juntamente com o Sindicato.
Uma comissão já participa desses estudos na SMRH, todas as quintas-feiras. Esta comissão é formada por gestores da SMRH, Saúde , FAS e
Sismuc, por meio de Suely Araújo e Irene Rodrigues.

acesse www.sismuc.org.br
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Coluna Cultural

Sinopse: Reds

Resenha:

Receituário contra
a precarização

eds é um retrato da vida do jornalista americano John Silas Reed.
Jack, como era conhecido, ficou
famoso pel o livro “Os 1 0 dias que
abalaram o mundo”, um relato do levante bolchevique, que promoveu a
revolução russa, em 1917. O filme se passa nesse período da vida de Reed,
mas t ambém trata da sua relação com amigos e sua companheira Louise
Bryant, com quem viveu até os últimos momentos da sua vida. A luta pela
constituição de um partido socialista nos Estados Unidos e sua obra literária
fazem de John Reed um ícone da história do século XX.
ficha técnica:
título original: Reds
gênero: Drama
duração: 03 hs 08 min
ano de lançamento: 1981
estúdio: Paramount Pictures
/ JRS / Barclays Mercantile
Industrial Finance
direção: Warren Beatty

Agende-se
07/09 - Grito dos Excluídos
Horário: a partir das 8h30
Local: Comunidade Nossa
Senhora do Rocio (Caximba)
12/09 - Conferências distritais
de saúde (região sul)
13/09 - Conferências distritais
de saúde (região norte)
18 a 20/09 - Planejamento do
coletiva de juventude da CUT
19 a 22/09 - Curso agentes
multiplicadores do direito á
saúde
Local: Passo Fundo/RS
23/09 - Assembleia da
campanha de lutas
Horário: 18h30
Local: auditório do Sismuc
25 a 27/09 - Conferência
Municipal de Saúde
Local: Colégio Estadual do
Paraná

mais novo livro lançado pela editora Annablume, em parceria
com a CUT, revela todas as estratégias empresariais para a implantação da terceirização do trabalho no Brasil. A obra também é uma publ icação de ex peri ênci a bem sucedi das do
sindicalismo de diferentes países, que conseguiu organizar trabalhadores deste set or que, em geral , vivem condições mais precárias de
trabalho. A coletânea de artigos, encabeçados pelo professor da USP Iram
Jácome Rodrigues, é um li vro completo sobre o tema, talvez o mais bem
elaborado na área, com pontos de vistas acadêmicos e sindicais.
Ficha:
DAU, Denise; R ODR IGU ES, Iram
Jácome; e CONCEIÇÃO, Jefferson
José da (orgs.). Terceirização no Brasil : do discurso da inov ação à
precarização do trabalho (atualização
do debate e perspectivas). São Paulo:
Annablume; CUT, 2009.

26/09 - Café feminista e bazar
da marcha Mundial das
Mulheres (MMM)
Horário: a partir das 9 horas
Local: auditório do Sismuc
28/09 - Coletivo dos
aposentados
Horário: 14 horas
Local: auditório do Sismuc
12/10 - Plenária da Fessmuc
Reuniõe s de repr esentantes:
29/09 – Reunião de
representantes por local de
trabalho
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
27/10 – Reunião de
representantes por local de
trabalho
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc

Grito dos Excluídos

07/09

a partir das 8h30
Comunidade Nossa
Senhora do Rocio (Caximba)

Assembleia
da campanha
de lutas

24/11 – Reunião de
representantes por local de
trabalho
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
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23/09
18h30
auditório do Sismuc

