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Notas baixas
da saúde
serão revistas

Mais uma vez a administração Beto Richa deixa de
cumprir o que prometeu.
Em uma reunião realizada no
dia 31 de março o secretário
de RH Paulo Schimidt e o
secretário de governo Rui
Hara haviam assumido o
compromisso de retomar as
negociações sobre as perdas
salariais acumuladas dos trabalhadores até o final de julho.
Sindicato também cobra
a investigação e a punição dos
responsáveis pela compra de
apoio de candidatos do
PRTB e caixa 2, na campanha de Beto Richa.
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Errata

Editorial

Quanto vale a vida humana?
Quanto vale a nossa vida para a administração municipal. Falamos isto
porque trabalhadores morrem exercendo sua profissão e outros tantos estão
lesionados por falta de condições de trabalho. É assustador pensarmos que
em pleno século XXI isto ainda aconteça, mas, infelizmente, é a nossa realidade.
Em menos de dois meses tivemos duas mortes de guardas municipais.
Para o município um quadro a menos, para uma família a dor da ausência do
filho, pai e marido ou amigo.
Quanto às lesões, quantos de nós trabalham lado a lado de colegas que

Confirmação dos horários das
reuniões de representantes
s próximas seis reuniões
de representantes por local de trabalho ocorrem
nos horários de costume,
ao cont rário do que foi
divulgado no último jornal do Sismuc.
As reun iões ocor rem das 9 às 12
horas e das 14 às 17 horas, no Sismuc,
nos dias listados ao lado.

Calendário de reuniões
31 de julho (sexta-feira)
25 de agosto (terça-feira)
29 de setembro (terça-feira)
27 de outubro (terça-feira)
24 de novembro (terça-feira)

têm laudo de restrição, definitivos ou que estão desenvolvendo LER/DORT
ou, então, somos nós mesmos que estamos sofrendo com esta situação?
Quando defendemos que o processo de trabalho seja revisto, que possamos dialogar, tentar melhorar, porque queremos trabalhar, mas com saúde
física e mental. Recebemos respostas de que isto geraria gastos à administração. Será necessário formamos um exército de mutilados para que possamos ter mudanças?
Outra estratégia maligna é a terceirização. Se terceiros cuidarem dos
caixas dos Armazéns o problema está resolvido? O trabalhador terceirizado
também não é digno de condições de trabalho?
Nesta edição do jornal do Sismuc convidamos o trabalhador para essa
reflexão. Somos bons servidores, a população reconhece nossa dedicação e
trabalho. Mas, para a administração, somos dignos de merecimento se cum-

Notas oficiais

pr irmos o pla no de metas , d aí me rec emos o PPQ, o IDQ e os d emais
penduricalhos. Agora , se adoecemos, somos punidos, afinal não produzimos e damos prejuízo. É isto que vale nossa vida para eles? Valorização, já!
Diretoria do Sismuc

Coluna do leitor

Malabarismo no dia-a-dia
Nesta semana recebi o jornal da prefeitura com a chamada “práticas de sucesso”. Na hora parei e pensei: quanto sucesso faz o nosso
trabalho. Pois, no dia-a-dia, fazemos malabarismo para melhor atender
a população. Temos que usar a criatividade para suprir a falta de funcionários, as precárias condições de trabalho, a escassez de material.
Criatividade até mesmo para enganar a fome, porque não temos direito
à alimentação. E quem sai em cartaz e leva a fama é a administração.
Então, está na hora da administração Beto Richa mudar a sua prática da exploração do nosso trabalho, da nossa criatividade e imagem e
começar a praticar a valorização em todos os sentidos, porque estamos
cansados de ser artistas.

Assassinato do guarda
Mauro César Carvalho
Enquant o se comemora os 23
anos de existência da Guarda Municipal, os guardas, demais servidores da
prefeitura de Curitiba e familiares choram pela morte de outro trabalhador
no exercício da sua atividade profissional. A diretoria do Sismuc lamenta a
morte do guarda municipal Mauro
César Carv alho, assassinado na manhã do último dia 12, na Unidade de
Saúde São José, no bairro Augusta, e
se solidariza com a família do servidor pela perda. Os diretores do sindicato acompanham as investigações

da polícia civ il e da Secretaria de
Defesa Social e exigem esclarecimentos sobre o assassinato.
Fatos como esse não podem ser
esquecidos e trazem à tona os riscos
de uma profissão pouco valorizada
pela prefeitura.
O assassinato de Mauro é o segundo em menos de doi s meses.
Renat o Nasci mento foi morto em
sua própria casa, em junho, por motivos ainda não esclarecidos.
Diretoria do Sismuc

EXPEDIENTE

Daniel M ittelbach
Agente Administrativo

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
21 horas, de 28/07/2009.
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Princípio

Eleições 2009

Sismuc barra cobrança
do imposto sindical
dos servidores
Princípios cutistas prevalecem, apesar do governo

Tribunal de Justi ça do
Paraná concedeu o efeito suspensivo para a cobrança do impost o si ndical. Com isso, a prefeitura de Curitiba está proi bida de cobrar o imposto dos servidores, ao contrário da iniciativa privada, onde a lei
estabelece obrigatoriedade para o desconto do valor equivalente a um dia de
trabalho no ano.
Uma ação do Sismuc sobre o caso
foi movida após a ex pedição da Instrução Normativa nº1 e da Nota Técnica 36, ambas do Ministério do Trabalho e Emprego ( MTE). Essas regulamentações est abelecem a obrigatori edade da cobrança do imposto no
serviço público e caracterizam uma atitude unilateral do governo, pois os sindicatos não foram consultados sobre a
medida.
Segundo o rel atóri o do desembargador Celso Rotoli de Macedo, a
cobrança do imposto foi proibida, uma
vez que “o perigo de lesão grave também está configurado, vez que eventu-

al cobrança da contri buição si ndical,
pelo Município, irá incidir sobre todos
os servidores estatutários, atingindo-lhes
diretamente em sua remuneração”.
A diretoria do S ismuc, defensora
dos princípios da Central Única dos Trabalhadores (CUT), se posiciona contra
o imposto sindical no Brasil , por entender que é uma forma de sust entação de um sindicalismo corporativista
e dependente do Estado. “Si ndicatos
que sobreviv em do i mposto sindical
não precisam conversar com filiados e
fazer o enfrentamento, porque não dependem da aprovação dos trabalhadores, nem das mensali dades, portanto,
não têm compromisso exclusivo com
a luta. O desconto para sustentar o sindicato deve ser uma opção, não uma
obrigação”, diz a secretária geral do
Sismuc Marcela Alves Bonfim.
O debate, no entant o, ainda não
está encerrado. A decisão do Ministério está mantida. Por esse motivo o sindicato mantém a campanha contra a
cobrança do imposto si ndical e o debate com a categoria.

Nova diretoria do
Sismuc é eleita
chapa eleita para dirigir
o Sismuc nos próximos
três anos assume os trabalhos a partir do dia 1º
de setembro, após a cerimônia de posse, a ser realizada no auditório do sindicato, às 19 horas. O grupo promete dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido,
conforme di vulgado em mat erial de
campanha. Dentre os principais desafios da nova gestão estão a realização
do Congresso do Sismuc, no próximo
ano, e o combate às políticas neoliberais
de gestão do serviço público municipal, que têm causado a precarização das
condições de trabalho da categoria.
Nas eleições, realizadas entre os dias
7 e 8 de julho, o grupo Reconstruir pela
Base, que concorria como chapa única,
recebeu 4.225 votos, o que equivale a
95% dos vot os v álidos. Foram contabilizados, ainda, 60 votos nulos e 202
brancos.
Urnas itinerantes percorreram todos os locais de trabalho e outras três
foram disponibi lizadas em tempo integral no sindicato, no edifício Delta e

no prédio do ICS.
O úni co transtorno registrado foi
nos equipamentos da Secretaria de Saúde. Mesários relataram dificuldade em
entrar com as urnas nos cmun´s e unidades de saúde. Apesar das evidências
de prática anti-sindical, dificultando o
andamento do processo democrático de
liv re organização dos trabalhadores, a
Secretaria de Saúde não reconheceu os
problemas e informou, por mei o da
Assessoria de Imprensa que não houve
nenhuma ori entação para impedir que
os votos fossem coletados.

Servidores participam da eleição,
mesmo tendo que se deslocar para fora
das unidades e cmun´s.

Notas

Congresso nacional da CUT
A CUT realiza seu 10º Congresso Nacional “José Olívio”, o 10° Concut,
que acontecerá entre os dias 3 e 8 de agosto, em São Paulo. O tema será Desenvolvimento com Trabalho, Renda e Direitos” e é aguardada a presença de
delegados eleitos de todo o país. O Congresso da CUT é hoje o maior evento
sindical das Américas e também contará com a participação de representantes
dos servidores municipais de Curitiba. Os delegados eleitos pel o Sismuc são:
Alessandra Claudia de Oliveira, Marcela Alves Bomfim, Patrick Leandro Baptista,
Irene Rodrigues, Suely Aparecida do Prado e Daniel Mittelbach.

Servidores na CUT
Diretores do Sismuc, eleitos no últ imo Congresso da CUT Paraná, assumiram seus cargos na central em cerimônia de posse da nova gestão, realizada
no último dia 24, no Espaço Cultural e Esportivo dos Bancários. Patrick Leandro Baptista assumiu a Secretaria de Juventude da CUT-PR, Alessandra Cláudia de Oliveira foi eleita para a diretoria e Marilena Silva agora é suplente do
Conselho Fiscal.

acesse www.sismuc.org.br
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Campanha

Sismuc cobra negociação
e apuração das denúncias
ais uma vez a administração Beto Richa deixa de
cumprir o que prometeu,
demonstrando que não
t em qual quer respeit o
pelo servidor municipal. Em uma reunião realizada no dia 31 de março o
secretário de RH Paulo Schimidt e o
secretário de governo Rui Hara haviam
assumido o compromisso de retomar
as negociações sobre as perdas salariais
acumuladas dos trabalhadores até o final de julho. Um dos argumentos utilizados pela administração para não conceder os 14,6% de defasagem salarial

era a crise econômica e que só a partir
de julho seria possível apresentar uma
posição sobre isso. No entanto, até o
fechamento desta edição nenhuma resposta foi dada pela administração, apesar da soli cit ação de reunião protocolada pelo sindicato, no último dia
23.
Com o obj etivo de ex por esses
problemas para a população, o Sismuc
organizou, no dia 25 de julho, um ato,
na Boca Maldita. A mobilização também cobrou a investigação e a punição
dos responsáveis pela compra de apoio
de candidatos do PRTB e caixa 2, na
campanha de Beto Richa. Além da
distribuição de jornal e panfletos,
também foi exibido na íntegra os
vídeos divulgados pelo Fantástico,
no final de junho. Pessoas que passaram pelo local pararam para ouvir os manifestantes e, em geral,
concordam que a campanha eleitoral do atual prefeito merece invest igação e punição, se forem
comprovadas as irregularidades.
Por meio da assessoria de imprensa, o procurador regional eleitoral do Paraná Néviton de Oliveira Guedes, informou que continua investigando as denúncias a
partir do relato de testemunhas e
documentos. Ele deve se manifestar sobre o caso ainda esse mês.

Enquete

O que pensa o povo
O estudante Felipe Diniz Bruno
entende que “tudo de errado que houver
tem que ser apurado. Se ele (Beto Richa)
tiver culpa, tem que ser cassado”.

O encarregado de obra Marcos
Antonio de Souza desconfia da justiça.
“Quem está no poder fala mais alto”,
diz. Apesar disso, ele quer que as investigações sejam aprofundadas: “onde há
fumaça, há fogo. Se tem indício, tem que
ser apurado”, diz.

A garçonete Marli de Fátima
Aparecida de Lara também defende a
investigação de todas as denúncias, mas
tem receio se os culpados sofrerão alguma
penalização. “Mesmo se comprovarem as
irregularidades, eles sempre dão um jeito
de se safar”, diz ela.

Punições

Secretarias punem servidores com descontos
s secretarias de Saúde, Meio Ambiente e a FAS, resolv eram copiar o péssimo exemplo da Secretaria de Educação e aplicaram, neste mês, punições aos servidores que participaram da paral isação
de 31 de março e da greve de abril. A
diretoria do sindicato considera o corte do Incentivo ao Desenvolvimento de
Qualidade ( IDQ), dos servi dores da
Saúde, e do Programa de Produtivida-

de e Qualidade (P PQ), da FAS e do
Meio Ambiente, uma forma arbitrária
da prefeitura de evitar que o trabalhador reivindique seus direitos.
“Cortar salários por participação
em ativ idades sindi cais é uma prática
de assédio moral e uma tent ativa de
amedrontar a categoria para que não
voltem a se envolver em manifestações
que expõem as contradições da atual
gestão da prefeitura. Eles querem fazer com que o trabalhador pense duas

vezes antes de ir pra rua exigir melhores condições de trabalho e um salário
digno”, diz Suely do Prado, secretária
de organização do Sismuc.
As punições, aprovadas pelo prefeito em exercício Luciano Ducci, também deixam uma série de trabalhadores em situação de calamidade, já que
as remunerações variáveis que foram
cortadas correspondem a cerca de 30%
do salário, na maioria dos casos. Como
boa parte dos servidores está com os

acesse www.sismuc.org.br

salários empenhados por contas com
desconto em folha, o total recebido não
ultrapassa os R$ 100 para alguns.
Para amenizar a situação desses trabalhadores, o Sismuc disponibiliza empréstimo no valor máximo de R$ 300
até o dia 31 de julho. A devolução pode
ser em até seis vezes, sem juros. Para ter
acesso ao empréstimo, o servidor deve
ser sindicalizado e comprovar o desconto pel o cont racheque. Casos mais
urgentes terão prioridade.
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Avanço

Nota 100

Mobilização dos trabalhadores
faz Saúde rever avaliações
Casos com notas baixas serão revistos
Secretaria de Saúde voltou atrás e reconheceu os
equívocos cometidos nos
processos de av al iação
de servidores dos cmun´s,
divulgados em junho. Em reunião realizada no dia 18 de julho a secretária
em exercí cio El iane Regina da Veiga
Chomatas garantiu aos diret ores do
Sismuc que um novo processo será
organizado para todos aqueles que obtiveram nota inferior a 70 pontos. O
acordo prevê a constituição de fato da
comissão de avaliação, como determina o decreto 744/2007, sendo que das
t rês v agas, uma será dest inada ao
Sismuc. Além das notas baixas, a secretaria também desistiu de retirar um
grupo de 17 servidores do Sistema de
Urgência e Emergênci a de Curiti ba
(SUEC).
Todo o processo foi questi onado
pela diretoria do Sismuc, assi m que
obti veram conheci ment o dos fatos,
denunciados pela categoria. No dia em
que as transferências seriam consolidadas, diretores do Sismuc compareceram à reunião e questionaram representantes da secretaria sobre os métodos e critérios adotados para as avalia-

ções. Um recurso coletivo e vários indiv iduais foram prot ocol ados ao então secretário Luciano Ducci, questionando o descumprimento de critérios
estabelecidos pelo decreto 744, como
a ausência de comissão avaliadora, casos em que a enfermeira supervisora
não parti cipou do processo e not as
muito diferentes das últimas avaliações,
mesmo sem nenhuma reclamação da
comunidade. Também foi questionado pelo Sismuc o fato de que as notas
mai s baix as foram dadas nos cmun´s
onde houve maior participação de servidores na greve de abril. Dessa forma, o rebaixamento das notas caracterizaria uma forma de punição aos servidores e prática de assédio moral.
Para a presidente do Sismuc Irene
Rodrigues, a participação dos trabalhos
foi fundamental para fazer a secretaria
rever a posição. “Não fosse o clamor
geral , não teríamos conseguido”, destaca. As representantes do Sismuc são
Irene Rodrigues e Suely Araújo. A comissão deve ser constituída em breve,
e o prazo para conclusão dos trabalhos será de no máximo 60 dias, conforme portaria da Secretaria de Saúde
publicada nesta semana.

Vice-prefeito e secretário de saúdeLuciano Ducci.

acesse www.sismuc.org.br
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Caixa 2

Parlamento

Reportagem traz denúncias Assédio moral
de Caixa 2 na campanha de
volta à pauta
Beto Richa
ma report agem publ icada no jornal Folha de
São P aulo,
no dia 11 julho, t raz mais evidênci as
sobre irregularidades comet idas na campanha a
prefeito do então candidato Beto Richa (ver ao lado).
Segundo os jornalistas José
Maschio e Dimitri do Vale,
um novo v ídeo mostra
uma reuni ão ent re Ivan
Bonilha ( procurador) ,
Fernando Ghignone (diretor da Urbs) e Rodrigo Orient e ( da
empresa P iemonte, vencedora de licitações na PMC). Um esquema entre a
Piemento e a prefeitura envolveria o
uso de dinheiro públ ico arrecadado
com IPTU para a campanha de Richa.
A procuradoria regional eleitoral é quem
está de posse dos vídeos e investiga o
caso.
Mais denúncias
Outra atitude suspeita na prefeitura também está gerando denúncias a
órgãos públicos. Vereadores que formam o bloco de oposição ao prefeito
Beto Richa, na Câmara Municipal de
Curitiba, protocolaram, no último dia
24, na sede da Polícia Federal no Paraná,
um ofício que solicita a investigação de
possíveis irregularidades na contratação
da empresa Iguatemi para obras que

da Câmara

env olvem inv esti ment os da U nião.
Mesmo depois de uma série de denúncias de fraudes em licitações que envolvia a empresa – que, inclusive, foram
amplamente denunciadas pela imprensa e notificadas pelo Tribunal de Contas do Estado – a Iguatemi foi selecionada pela Cohab para executar obras
de recapeamento asfálti co da Vila
Kakané, no bairro Campo de Santana.
A seleção foi publicada no Diário Oficial do Município, do dia 20 de janeiro
de 2009. No local, foi construída uma
aldeia para abrigar 35 famíli as indígenas que viviam na reserva ecológica no
Parque Iguaçu. O caso está sob investigação do superintendent e da P olícia
Federal no Paraná, Maurício Leit e
Valeixo.
Com informações da Assessoria de Imprensa
da vereadora Professora Josete

m projeto de l ei reapresentado pel a vereadora professora Josete,
na Câmara Municipal,
prevê a punição de pessoas que cometem assédio moral na
prefeitura. A medi da propõe alt erações no Estatuto dos Servidores para
assegurar até a abertura de processo
administrativo contra chefias despóticas. A comissão de legislação da Câmara analisa o projeto, mas já alegou
que a deci são sobre mudança na lei
não caberia aos v ereadores, mas ao
prefeito. Exemplos demonstram que
esse argumento é infundado, uma vez
que ci dades como Campi nas ( SP ),
Cascavel (PR), Guarulhos (SP), Natal
(RN), Porto Alegre (RS), São Paulo,
Ubat uba (S P) j á contam com leis
aprovadas pelas câmaras municipais.
Esta é a segunda v ez que a
vereadora t ent a aprovar o projet o.
Em maio do ano passado a proposta havia sido aprovada por unanimidade pelo plenário da Câmara. Mas,
em seguida, foi vetado pelo prefeito,
que al egou que lei s sobre serv idores
municipais seriam de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Ainda assim, não houve nenhuma iniciativa de Beto Richa para apresentar

qualquer projeto de lei.
O Si smuc mantém uma campanha contra a práti ca do assédio moral. Debates com a sociedade e com
os trabalhadores vêm ocorrendo nos
últimos anos a fim de sensibilizar a opinião pública a favor da aprovação da
lei que pune os assediadores. A campanha se faz necessária, sobretudo diante dos relatos de vários servidores
que denunciaram pressões de chefias
para impedir que participassem de atividades organizadas pelo sindicato ou
para aumentar a já extenuante produtividade.
Diversos casos já conhecidos pelos diretores do si ndicato resultaram
em problemas de saúde, sobretudo,
psicológicos. Depressão, estresse e outros transtornos mentais estão entre as
maiores consequências para os trabalhadores.
Enquete
Enquet e na pági na do Sismuc
pergunta se a prática do assédio moral no trabalho é crime. O objetivo é
consultar a categoria para saber o que
os trabalhadores pensam sobre essa
questão. Qualquer pessoa que acessar
a página pode participar e não há limites para a quantidade de votos.

Vote na enquete da
página do Sismuc
www.sismuc.org.br

Superintendente da Polícia Federal no Paraná, M aurício Leite Valeixo.

acesse www.sismuc.org.br
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Terceirização

Prefeitura continua terceirizando.
Alvo agora são os Armazéns
Sindicato discorda da decisão e defende descritivo de função para caixas
boato de que os serviços de cai xa serão terceirizados nos Armazéns
da Família, acompanhando a reposição, as vendas
e a limpeza, tem deixado os servidores apreensivos. Muit os que já estão
com salários empenhados com financiamentos, se deixarem de receber as
grat ificações, terão graves probl emas
para pagar as contas. A medida afetari a diret ament e 2 52 servi dores que
operam os caixas, atualmente.
Em entrevista ao jornal do Sismuc,
o secretário de abastecimento Norberto Ortigara confirmou a informação
e disse que a proposta vem sendo estudada também pela Procuradoria, já
que implicaria em uma alteração na lei
11. 000. “Precisamos de pessoal para
dar conta do recado. Ter gente suficiente para atender a população. Reduzir o tempo de atendimento. Afinal, os
Armazéns têm cara de loja priv ada”,
diz ele. Pesariam em sua decisão a lentidão para contrat ar pessoal concursado, pois estão abrindo novas lojas na
cidade, e a dificuldade de adapt ação
dos servidores aos serviços de caixa.
As condições de trabal ho precarizado têm dificultado a adaptação

dos servidores a essa função. Os afastamentos são
comuns. Em alguns locais
sabe-se que eles chegam a
operar com 50% do efeti vo dev ido, sobret udo,
aos probl emas de Lesão
por Esforço R epetiti vo
(LER). O ritmo acelerado e sem pausas, a falta
de funcionários para dividir tarefas e a ausência de
esteiras rolantes estão entre os principais causado- Lesões são comuns nos caixas.
res de doenças ocupacionais.
do Sismuc Irene Rodrigues. “Hoje não
U ma servi dora que, mesmo le- existe a função de caixa. Também acho
sionada, continua atuando no caixa, con- que tem que reformular a lei 11.000,
ta que chegou a ficar quase um mês afas- mas criando e corrigi ndo desv ios de
tada e que seu médico diagnosticou a função”, completa.
tendinite no pulso, ou seja, inflamação
A secretária geral do Sismuc Marno tendão por conta da atividade pro- cela Alves Bomfim, lembra que o profissional. Ela diz que continua trabalhan- blema da terceirização não ocorre só
do para não perder as remunerações va- nos Armazéns. As cozinhei ras, trabariáveis, porque está com boa parte do lhadores de limpeza pública, o t ranssalário compromet ido.
porte coletivo, parte da manutenção do
“A terceirização não resolve os pro- mobiliário urbano, vigilância, unidades
blemas de falta de pessoal, porque ou- de saúde (cont rat o com hospitais e
tros trabalhadores vão estar expostos às agentes comunitários de saúde) e alguns
mesmas condições precárias. Apenas se profissionais da Assistência Social já contransfere o problema”, diz a presidente tam com contingente de trabalhadores
em condições mais precárias. Marcela
também cita o que vem ocorrendo na
Fundação Cultural, onde há ameaça de
terceirização das salas de cinema.
Junt ament e com o fi m das
A terceirização é um dos principais mecanismos da reestruturação proterceirizações, o Sismuc tem defendidutiva, ou seja, de reorganização da gestão do trabalho, que visa aumentar a
do a abertura de concursos públi cos
produtividade e reduzir custos com o trabalho. Trata-se de um método depara que os t rabalhadores que atuam
senvolvido tipicamente em governos neoliberais que vem ganhando espaço
em t erceirizadas t ambém tenham a
em algumas administrações públicas, como ocorre em Curitiba. A terceirização
chance de ingressar na carreira pública.
procura transferir custos e responsabilidades para outras empresas. A difusão
Em reunião realizada no último dia
desse mecanismo, no Brasil , ocorreu nos anos 1 990 , sobretudo com a
28, com o secretário Ortigara, diretoflexibilização de direitos trabalhistas, promovida pelo governo neoliberal do
res do Si smuc defenderam a aprovaentão presidente Fernando Henrique Cardoso.
ção de um descritivo de função para
Estudos acadêmicos como de Maria da Graça Druck, em “Terceirização:
quem atua nos caixas, destacando cri(des)fordizando a fábrica”, apontam uma dificuldade maior em organizar
térios especiais para a profissão e recotrabalhadores e uma redução de direitos trabalhistas, onde cresce a terceirização
nhecendo o desgaste maior para esse
de serviços. Em seu livro ela aponta um processo de precarização das conditrabalho. O objetivo é melhorar as conções de trabalho em empresas que terceirizam serviços, pois, em geral, essas
dições de trabalho desse grupo e manempresas executam a mesma atividade exercida antes por trabalhadores efeter o serviço executado por funcionátivos, porém a um custo menor.
rios públicos.

O que é terceirização

acesse www.sismuc.org.br
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motivos para

NÃO

terceirizar
1. Divide os trabalhadores e rebaixa
os direitos, dificultando a organização de class e para conquista de
avanços nas relações de trabalho;
2. Implica em uma redução da qualidade do serviço prestado à população, pois os trab alhadores terceirizados atuam em condições mais
precárias do que os servidores;
3. Afeta o fundo de previdência dos
servidores, implicando futuramente
em um problema para pagar as pens õ es . Com o c r e sc imento d a s
terceirizações, deixa-se de recolher
c o ntr ibuiç ões par a o IPMC,
inviabilizando a sustentação do plano para aqueles que se aposentarem futuramente;
4. Ações trabalhistas das empresas
terceirizadas recaem também sobre
a prefeitura, gerando ônus para o município, como ocorreu com a empresa Ambiental, onde foi decretada falênc ia;
5. Denigre a imagem do serviço e
do servidor público, uma vez que a
qualidade do trabalho diminui devido à ganância dos empresários em
ganharem cada vez mais a um custo cada vez menor;
6. Abre brechas para irregularidades
em contr atos com empre sas que
podem ser financiadoras de campanhas eleitorais e que são contratadas como troca de favores em processos de licitação fraudulentos;
7. Quando a prefeitura terceiriza serviços ela deixa de abrir vagas em
concursos públicos. Trata-se de uma
tentativa de desviar o gasto com pessoal, do orçamento municipal, para
que esses gastos passem a aparecer de outra forma.
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Esclarecimento

Tire suas dúvidas sobre o mandado de
injunção da Aposentadoria Especial
Devido ao grande volume de pedidos de informação dos servi dores
sobre a aposentadoria especial na prefeitura, o Sismuc apresenta, em seu jornal, perguntas e respostas elaboradas
pela Assessoria Jurídi ca do sindicato.
Mais informações podem ser obti das
pelo e-mail sismuc@sismuc.org.br.

PPQs e outros, hoje, não vão para a aposentadoria por qualquer regra. Sobre eles
não incide contribuição previdenciária,
portanto, não integram os proventos.
11) Quem se aposentar em razão da
exposição a agentes insalubres e perigosos pode voltar a trabalhar em
ambiente similar?
A lei do regime geral diz que não. Pode
surgir a controvérsia em relação àqueles
que já acumulam cargos públicos.

1) O que é aposentadoria especial?
É aquela concedida em razão de condições especiais de trabalho que agravam a saúde dos trabalhadores.
A Constituição Federal assegurou aposentadoria especial para os portadores
de deficiência e trabalhadores expostos a agentes insalubres e perigosos.
Para o caso do serv idores, fala-se da
aposentadoria aos 25 anos de serviços
habitualmente expostos aos agentes insalubres e perigosos, independente da
idade.
2) Esta regra está sendo aplicada a
todos os trabalhadores?
Não. A regra constitucional está regulamentada para o set or privado, mas
não para os serv idores públicos.
Para os inscritos no Regime Geral de
Previdência (INSS) aplica-se o artigo
57 da Lei 8213/1990 que regula os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
O trabalhador do setor privado prova
que esteve habitualmente exposto aos
agentes insalubres e perigosos através
de um documento fornecido pela empresa que se chama P erfil P rofissiográfico Previdenciário (PPP).
3) E os ser vidores públicos?
Os servidores públicos até hoje não tiveram regulamentada a aposentadoria
especial. Portanto, a União, os Estados
e Municípios não concedem a aposentadoria especial aos 25 anos.
4) O que fazem os trabalhadores do
setor privado expostos a agentes insalubres e perigosos no setor privado?
De posse do PPP fornecido pela empresa pedem ao INSS a conversão do
tempo especial em tempo comum para
averbar no serviço público. Cada ano
que uma mulher trabalhou em ambi-

12) A aposentadoria especial é obrigatória?
Não. É uma modali dade de aposentadoria voluntária.

ente insalubre e perigoso é aumentado
em 20% para fins da aposentadoria comum. Os homens têm aumentado em
40%. Estes percentuais são a diferença
entre 25 e 30 anos, para as mulheres, e
35, para os homens.
Uma vez concedida a certidão convertida, os entes públicos devem aceitar.
5) O que o Sismuc fez para que este
direito hoje concedido apenas aos
trabalhadores do setor privado seja
garantido aos ser vidores públicos
municipais de Curitiba?
O Sismuc ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, chamada Mandado de Injunção, e este foi julgado procedente.
6) O que é um mandado de injunção?
É uma ação prev ista na Constitui ção
Federal para ser proposta nos tribunais
para que estes digam qual a norma deve
ser aplicada quando um artigo da Constituição Federal, Constituição Estadual,
Lei Orgânica do Município ou outra lei
ainda não foi regulamentada.
7) O que o Sismuc pediu ao Supremo Tribunal Federal?
Pediu que o STF, em razão da falta de
regulamentação, determinasse a aplica-

ção do artigo 57 da Lei 8213/90 que
trata da aposentadoria especial, aos servidores municipais de Curitiba.
8) O que decidiu o STF?
O STF julgou procedente a ação para
dizer que os pedidos de aposentadoria
especial dos filiados do Sismuc sejam
analisados a luz do artigo 57 da Lei
8213/90.
9) A aposentadoria é automática?
Não. O serv idor, por meio do PP P,
deve provar que esteve 25 anos habitualmente exposto a agentes insalubres ou
perigosos. Feita esta prova a aposentadoria deve ser concedida.
10) A aposentadoria especial é integral?
No regime geral da previdência, a aposentadoria especial é uma modalidade
de aposentari a por tempo de serv iço
com provent os int egrais. É a integralidade da média, pois lá o cálculo é
pela média.
No servi ço público, para t er a
integrali dade e paridade, o serv idor
deve ter 20 anos de serviço público, 10
na carrei ra e 5 no cargo. Cumpridos
estes requisitos, deve ser concedida.
É importante ressaltar que as verbas do
PSF, Gratificação do Médico, IDQs,

acesse www.sismuc.org.br

13) O tempo do Regime Geral já convertido de tempo especial para tempo comum continuará sendo contado?
Para fins de aposentadoria especial deverá ser contado como tempo especial
e não convertido. A conversão somente existe por não existir a aposentadoria
especi al no serviço público ou por o
trabalhador ter saído do ambiente insalubre ou perigoso.
14) O IPMC está concedendo a aposentadoria especial?
Não t emos conheciment o que al guém
já tenha pedido, portanto, não sabemos
se foi negada.
Ocorre que o IPMC, embora a decisão
já tenha sido publicada no Diário da Justiça, ainda não foi formalmente intimado da mesma.
O Sismuc pediu uma reuni ão com o
IPMC para tratar destes detalhes. Até o
momento não houve resposta.
1 5)O Si smuc pr omov e r á al gu m
evento para orientar os ser vidores?
Sim. O sindicato está planejando um
evento para prestar todos os esclarecimentos.
16)A quais cargos se aplica tudo o
que aqui foi dito?
A aposentadoria especial não está mais
vinculada a cargo mas ao ambiente de
trabalho. Não importa o cargo, importa o local de trabalho.
Enviado pela Assessoria Jurídica do Sismuc

9

Agos to de 2009

Debate

Professora Andréia Caldas
defende sindicalismo
transformador
professora da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) Andréia Caldas,
militante e pesquisadora
do si ndi cal ismo paranaense concedeu entrevista ao jornal do Sismuc. Ela aponta algumas pautas a serem pensados pelos
sindicatos, entre elas a necessidade de
avançar sobre o conhecimento para que
os trabalhadores t enham condi ção de
fazer frente às políticas dos patrões.
Jornal do Sismuc: A senhora acredita que os sindicatos devem se abrir
um pouco mais para um debate com
a sociedade?
Andréia Caldas: Nós, enquanto militantes, temos que ter autocrítica permanente, mesmo a gente fazendo parte
de uma atividade política que se pretende transformadora, a gente não é
imune a toda a pressão da sociedade
capitalista que nos empurra para que,
na nossa prática, se incorpore às práticas burguesas, competitivas.
JS. Como a senhora vê o papel dos
sindicatos nessa discussão?
AC. Os sindicatos têm um papel fundamental no sentido do al argamento
da consciência. É através da luta sindical que a maioria dos trabalhadores e
trabalhadoras toma consciência crítica
da sociedade de classes, assume posturas mais transformadoras. É um espaço de formação fundamental. Muitas
vezes, dentro da escola, você não aprende isso, vai aprender no movimento sindical, na luta social mesmo. Por outro
lado, por isso mesmo, esse sindicato
tem que ter todo um cuidado, ou seja,
depoi s de fazer todo um trabal ho de
consciência política, de não recair numa
prática que disfarça o seu discurso, uma
prática que seja burocratizada, fragmentada, ou seja, que jogue fora aquilo que ele conquistou através da ação
política.
JS. Nesse sentido, a gente percebe
mu it as ob ra s acadê mi cas sob re
sindic alismo que stionando justamente essa capacidade da CUT de

ter transfor mado o sindicalismo bra- do mais ai nda muit o
sil eiro, ou seja, ter supe rado um pouco. Incorpora essas
sin d i cal ismo b u roc r at i zad o ou questões ambientais, de
corporativo. A CUT é um instrumen- como os militantes que
to de transfor mação social na sua se consideram socialistas lidam com a sua vida
opinião?
AC. Sim, com todas as contradições que cotidiana, lidam com a
isso impõe. Todos fazemos parte dessa preserv ação do meio
sociedade que está aí. Portanto, não exis- ambiente, lidam nas rete espaço puro, que não seja permeado lações pessoais. Isso é construir o que
por essas contradições. A diferença é eu chamo de gérmens de uma nova
que al guns de nós tomam consciência sociedade desde já. Não dá pra dizer
dessas contradições e se propõe a uma assim: “enquant o essa sociedade não
ação t ransformadora. O si ndicalismo existe, eu continuo agindo como todo
que se coloca no nível do peleguismo mundo, sendo competi tivo, passando
ou do sindicalismo de resultado, se quer por cima dos outros, sendo individuase questiona sobre se deveria ter outro lista”.
papel. É um sindicato que está aquém
da consciência que os sindicatos cutistas JS. Você, como Gramsci, def ende
têm colocado. Os sindicatos cut ist as uma aproximação dos sindicatos à
ac ad emia, vê i sso
problematizam isso, de
com bons olhos, ou
que se deve ir para além
como necessária pada luta sindical, da luta
“Na universidara ampliar esse desalarial , do resul tado,
de
entram
5
mil
bate e se desenvolmas ao mesmo tempo
são pressi onados por
e poucos alunos, ver nesse sentido?
AC. Eu vejo das duas
essa
base,
mais
se formam 3 mil
formas como Gramimediatista, pressiona
e
poucos,
quatro
sci. Eu não sei se a acapelos serviços de assistência. Então é um proanos depois, e só demi a brasi leira toda
pensa assim, acho que
cesso de t ensão. Eu
708 trabalhadomui to pouco ainda.
acredi t o que a CU T
res desse total”
Acho que a universicoloque quest ões de
dade ai nda é muit o
debat e, como, por
elitizada, eu trabalhei
ex emplo, a economia
soli dária, a reforma agrária, a relação com dados na conferência nacional de
internaci onal , que a maiori a do educação. Na universidade entram 5
mil e poucos alunos, se formam 3 mil
sindicalismo não se coloca.
e poucos, quatro anos depois, e só 708
JS. E além do debate teórico, da for- trabalhadores desse total. Ainda muito
mação do trabalh ador, que outras pouco trabalhador dentro da universiações pontuais o sindicalismo tem dade. Mas eu vejo como algo imporapontado para assumir o papel de tantíssimo que o sindicato se utilize da
universidade para si stemati zar ainda
transfor mador social?
AC. Al ém das mobilizações, que são mais o seu conhecimento, para buscar
momentos fort es de const rução de formação teórica. Mas também o conconscientização, eu acho que atividades trário. Importante para a universidade
dirigidas ao repensar das vidas das pes- que o sindicato contamine a universisoas. Ou seja, a atividade política não dade internamente. Eu mesmo coorpode ser dissociada da vida cotidiana. deno um projeto junto com a APP de
Então, pensar em transformar uma so- formação e isso é super important e,
ciedade não é só pensar no patamar eco- porque leva as pessoas a sistematizar as
nômico, mas nas relações pessoais, cul- suas reflexões, mas é importante para
turais. Isto o sindicato vem incorporan- a universidade que passa a incorporar

acesse www.sismuc.org.br

um novo tipo de temário dentro da suas
pesquisas. E, como Gramsci pensava,
os sindicat os devem produzir os seus
próprios quadros. Ou seja, não precisa
chamar sempre gent e da univ ersidade
para vir falar sobre. E eu acho que já
vem fazendo isso, construindo uma sistematização teórica. Eu acho que os militantes constroem uma reflexão teórica. Pode não ser chancelada academicamente, mas isso é uma produção teórica, de refletir sobre sua própria prática.
JS. Mesmo porque o empresariado
sabe muito bem usar o espaço acadêmico.
AC. O Gramsci falava isso, que as classes sociai s criam seus próprios intelectuais. A burguesia tem feito isso, tem
cooptado intelectuais de outras classes,
usando a universidade. O movimento
dos trabalhadores tem que fazer o mesmo, mas não é só buscar gente dentro
da universi dade, t em que formar seus
próprios quadros, ter seus próprios cursos de formação. Construir um conheci ment o teóri co a part ir do próprio
movimento dos trabalhadores.

Glossário:
Imune: isento, livre
Alargamento da consciência: ampliar o
conhecimento sobre o lugar que ocupa na
sociedade e sobre suas condições
Burocrática: referência à categoria de
chefias do serviço público
Fragmentada: fracionar, dividir em
pedaços
Gérmens: referente a sementes
Incorporar: reunir, juntar, ligar
Gramsci: Antonio Gramsci, militante
socialista e filosofo italiano (1891-1937)
Sistematizado: reduzir a um sistema,
organizar
Chancela: assinar embaixo
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Crise

Curtas

Previdenciários suspendem greve,
mas se mantêm mobilizados
Por mais de 3 0 dias de paralisação, entre os 16 de junho e 17 de julho, os
trabalhadores da previ dência foram atacados pelo governo, que tent ou
criminalizar a grev e e grevistas com medidas autoritárias, assédio moral das
chefias, ameaças e, principalmente, pela decisão unilateral do Superior Tribunal Federal em condenar o movimento. Tendo em vista a inv iabilidade da
grev e, os trabalhadores comunicaram ao Governo a suspensão temporária
do mov imento grevista, que era uma das condições do governo para retomar as discussões i nterrompidas em agosto de 2 008. Dentre as principais
reivindicações dos trabalhadores est ão manutenção da jornada de 30 horas
semanais sem redução de salário e incorporação imediata das gratificações
produtivas.
Fonte: www.sindprevspr.org.br

Quem luta conquista
Os 10 mil trabalhadores das obras de expansão e manutenção da Refinaria
Presidente Getúlio Vargas (Repar/Petrobrás) e Fosfértil, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba aprovaram a suspensão da greve após 20 dias
de paralisação. O acordo entre as comissões de representação do empresariado
e dos operários foi fi rmado no último dia 23, em audiência de conciliação
realizada no Tribunal Regional do Trabalho. A aprovação aconteceu por unanimidade, em assembleia, e o retorno ao trabalho foi imediato, porém ficou
ressalvado que as empresas que ainda não aderiram ao acordo devem fazê-lo
o mais breve possível.
Fonte: www.cutpr.org.br

Trabalhadores da construção civil
entram em greve
Os trabalhadores da construção civil de Curitiba e Região Metropolitana entraram em greve por tempo indet erminado no último di a 21. A categoria
reivindica a reposição da inflação, mais 14% a título de ganho real, referente
ao crescimento industrial da construção civil do Paraná, no período de 2001
a 2008, e que não repassado aos vencimentos da categoria, e a correção de
20% do vale-alimentação, bem como sua integração no salário. Na pauta dos
trabalhadores também consta o fornecimento de todas as refeições no local
de trabalho, com vistas a acabar com a marmita, e da cesta-básica.
Fonte: www.cutpr.org.br

Governo quer atrelar discussão de
negociação coletiva a direito de greve
Uma proposta apresentada ao Grupo de Trabalho da bancada sindical pelo
governo federal, em Brasília, tenta condicionar a regulamentação da negociação coletiva a outros dois temas: liberação de dirigentes sindicais e regulamentação do direito de greve. Os sindicatos da CUT defendem o exercí cio do
direito de greve sem int ervenção do Estado e repudiam a proposta. Uma
nova reunião está prevista para o dia 18 de agosto.
Fonte: www.diap.org.br

Ato, dia 14, retoma bandeiras
de luta como saída para a crise
ent rais sindicais como a
CUT, a Coordenação dos
Movimentos Sociais (CMS)
e outras organizações populares preparam um ato
para o dia 14 de agost o que deve se
est ender a todo o país. O objetiv o é
organizar os trabalhadores para que os
efeitos da crise econômica do capitalismo não recaiam sobre os ombros dos
trabalhadores. A pauta do ato inclui uma
série de reivi ndicações que retomam
bandeiras históricas da luta dos traba-

lhadores brasil eiros e ex ige tanto do
governo, como dos empresários, atitudes que revertam na redução das diferenças sociais. Dentre os itens estão o
fim do superávit primário, defesa da estabilidade de emprego e dos direitos trabalhistas, reforma agrária e urbana,
reestat ização de empresas privatizadas
como a Vale e CSN, redução da passagem de ônibus na RMC e valorização
dos serviços e servidores públicos.
O horário e o l ocal do ato, em
Curitiba, serão divulgados em breve.

Internacional

Golpe militar tenta frear Assembleia
Constituinte em Honduras
golpe
mili t ar
ocorrido
Honduras
(América
Cent ral ) , que ganha
pouco espaço na mídia
brasil eira, vem sendo
consi derado pela esquerda como uma reação violenta contra a
soberania da popul ação. O golpe, real izado em 28 de junho, depôs o presidente eleito Manuel
Zelaya, quando faltava apenas uma hora
para ter iníci o a votação em urna do
plebiscito que poderia aprov ar a convocação de uma Assembleia Constituinte para reformar a constituição do país.
Para o povo hondurenho, o que
est á em jogo é a esperança de poder
“mudar a vida”. A possibilidade de uma
Constituinte que varresse o país é que
embala a resistência popular. E o golpe
tem como objetivo final atacar os interesses e as parcas conquistas da classe
trabalhadora, dos camponeses e da ju-

ventude hondurenha.
Honduras é um país mui to pobre
e tem sua economia baseada na exportação de café e banana. A crise econômica mundial já afeta essas exportações
e as condi ções de vida do pov o
hondurenho tendem a piorar mais.
Manifestações contra o golpe chefiado pelo general Romeo Vázques e
pelo presidente int erino Robert o
Micheletti estão em curso no país. Ambos atacam o governo de Zelaya, por
suas propostas de políticas sociais e são
sustent ados pelo empresariado e as
corporações hondurenhas.

acesse www.servidoremmovimento.blogspot.com
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Coletivo de Defesa Social

Coletivo de Saúde

Inscrições abertas para seminário

Conferência Municipal

Estão abertas as inscrições para o primeiro “Seminário de Segurança Pública e
Guarda Municipal”, a ser realizado no dia 15 de agosto. O evento promete discutir
uma série de questões de interesse dos servidores que atuam na Secretaria de
Defesa Social, como a Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que estabelece
as competências das guardas municipais. Também fazem parte do debate o plano
de carreiras dos guardas curitibanos, com vistas à correção da distorção salarial
desta categoria que é uma das mais mal remuneradas da prefeitura de Curitiba.
Para se inscrever no evento, os interessados podem preencher a ficha de inscrição
pela página do Sismuc (www.sismuc.org.br) ou pelo telefone 3322-2475. Os
participantes têm direito a certificado. São apenas 140 vagas.

Na plenária dos trabalhadores da Saúde, realizada no
dia 18 de julho, o Sismuc garantiu 19 vagas para
delegados titulares e mais 19 vagas para suplentes que
representarão a categoria na 10ª Conferência Municipal de Saúde, marcada para os dias 28, 29 e 30 de
agosto, no Colégio Estadual do Paraná. A secretária
de administração do Sismuc Suely Araújo lembra que
a participação de todos é fundamental para a homologação das inscrições, pois, caso o titular não compareça, o suplente da entidade escolhido assumirá a vaga
do titular, desde que tenha participado da Conferência
Distrital de Saúde.
Além de buscar maior representatividade, com maior
número de delegados, o Sismuc quer fazer uma
intervenção democrática e propositiva, visando
melhorias nas relações de trabalho, sobretudo para os
trabalhadores da Saúde.

Conferência Estadual
A 1ª Conferência Estadual de Segurança Pública, realizada nos dias 17 e 18 de
julho, no Centro de Convenções de Curitiba, contou com a presença da diretora
do Sismuc Vera Lucia Armstrong e dos guardas municipais Fernando Melo e
Diogo Monteiro. Este último também foi eleito suplente para a Conferência
Nacional, que ocorrerá entre os dias 27 e 30 de agosto, em Brasília.
Na etapa estadual foram aprovados 7 princípios e 21 diretrizes a serem encaminhadas para a conferência nacional.

PPQ
Foi aprovado, conforme o decreto 852/09, o Programa de Produtividade e
Qualidade (PPQ) para a Secretaria de Defesa Social. Com um detalhe: a exclusão
dos guardas municipais, o que revoltou a categoria. O Sismuc protocolou ofício,
no último dia 24, ao secretário Itamar dos Santos, pedindo explicações sobre isso.

Armas
Em reunião realizada com o diretor da guarda municipal Carlos Celso dos Santos
Junior, no dia 24 de julho, a Comissão dos Trabalhadores da Guarda cobrou ações
para garantir armas para todo o efetivo. O diretor disse que está resolvendo
problemas burocráticos para liberação das armas, mas não garant iu prazo para
atender a reivindicação.

Seminário Suas
O I seminário do Sismuc sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas),
realizado no último dia 1º, contou com a participação de trabalhadores da
Fundação de Assistência Social (FAS). O seminário promove o debate acerca da
estruturação e organização da política de assistência social em Curitiba. As
propostas serão apresentadas em uma Conferência Municipal, prevista para os
dias 5 e 6 de agosto, visando também a construção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos trabalhadores da assistência social.

Coletivo de Obras

A implantação do Programa de
Produtividade e Qualidade (PPQ)
para os servidores de obras é uma
conquista da luta por isonomia
(igualdade de direitos entre todos).
Porém, o Sismuc mantém posição
pela incorporação das remunerações
variáveis aos salários.

Continuação do Conae
No dia 10 de agosto será dada continuidade a Conferência Nacional da Educação (Conae). Isto porque os
três dias de trabalhos, em junho, não deram conta de
encerrar a discussão dos seis eixos temáticos abordados pela conferência. O evento discute a articulação
entre os sistemas de ensino municipal, estadual e
nacional de forma a possibilitar que o ensino seja
tratado de maneira igual em todo o território, tanto no
âmbito da forma de gestão, valorização e formação
dos profissionais e qualidade.

1ª Conferência Municipal de
Educação de Curitiba

Coletivo de Assistência Social

Sai PPQ do Obras

Coletivo de Educação

Coletivo de Aposentados

Diretor no Sismuc
A partir de 1º de setembro o
Coletivo de Aposentados contará
com um represent ante permanente
no Sismuc. O aposentado Renato
Alves Ferreira assumirá, juntamente
com a nova gestão, a direção do
sindicato.

O Conselho Municipal de Educação, junto com a
PMC, lançou a convocatória à população, em geral,
para a 1ª Conferência Municipal de Educação de
Curitiba, que tem como objetivo a criação de um
Plano Municipal de Educação. Há anos os sindicatos e
o Fórum Paranaense Popular em Defesa da Escola
Pública aguardam um espaço no qual toda a comunidade escolar possa construir estratégias e metas para o
município. A intenção é criar um plano, traçar objetivos claros e responsabilizar o município para que
cumpra essas metas. Com um plano os servidores
podem indicar prioridades para melhorar a qualidade
da educação de Curitiba. “Vale lembrar que uma
educação de qualidade se faz com condições de
trabalho, por isso este é o momento de cobrarmos
que se cumpra a lei municipal da hora permanência, o
reenquadramento das auxiliares de serviços escolares”,
diz Marcela Alves Bomfim. A Conferência será realizada entre os dias 27 e 29 de agosto. Informações pelo
telefone 3322-2475.

acesse www.sismuc.org.br
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Sinopse:
As vinhas da ira

Resenha: história da
luta dos trabalhadores

pós cumprir pena na prisão por
homicídio inv oluntário, um homem retorna para casa disposto a
levar sua família até a Califórnia, onde poderão encontrar
trabalho. Entretanto, em mei o à viagem eles passam pelos
mais di versos tipos de provações. Dirigido por John Ford
(A Conquista do Oeste) e com Henry Fonda e John Carradine no elenco.
Título Original: The Grapes of Wrath
Gênero: Drama
Tempo de Duração: 129 minutos
Ano de Lançamento (EUA): 1940
Estúdio: 20th Century Fox
Distribuição: 20th Century Fox Film Corporation
Direção: John Ford
Roteiro: Nunnally Johnson,
baseado em livro de John
Steinbeck
Produção: Darryl F.
Zanuck
Fotografia: Greg Toland
Direção de Arte: Richard
Day e Mark-Lee Kirk
Figurino: Gwen Wakeling
Edição: Robert L.
Simpson

Muito mais que um livro de história,
da história da classe operária, este livro é uma história de vida.
De um trabalhador preocupado com a sequência de acontecimentos que permearam a vida dos trabalhadores desde que as
primeiras fábricas surgiram ainda na Inglaterra da primeira Revolução Industrial. Escrito pelo militante e pesquisador coordenador do Núcleo Piratininga de
Comunicação ( NPC) Vi to Gianotti, o livro se opõe à tese de que
os direit os trabalhist as no Brasil
foram concedidos pelo governo de
Getúlio Vargas. As lutas pelos direitos trabalhistas envolveram crises sociais e políticas sempre que se
pretendia uma melhoria.

Ficha bibliográfica
GIANOTTI, Vito. História das
lutas dos trabalhadores no
Brasil. Rio de Janeiro: NPC,
2007.

Agende-se
30/07 - Plenária do coletivo de
educação
Horário: 18h30
Local: Sismuc
Pauta: Plano Municipal de
Educação

14/08 - Vamos parar a cidade
“Os trabalhadores e
trabalhadoras não vão pagar
pela crise”
Programação será divulgada em
bre ve.

31/07 - Reunião com
trabalhadores dos Cmae´s e
escolas especiais
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

15/08 - Seminário sobre
Segurança Pública

01/08 - Seminário sobre o SUAS
Horário: 9 horas
Local: Sismuc
01 e 08/08 - Conferências
Distritais de Saúde
03 a 08/08 - 10º Concut
Local: São Paulo
05 e 06/08 - Conferência
Municipal de Assistência Social
Local: Universidade Positivo
10/08 - Continuação CONAE
etapa municipal

15 a 18/08 - 1ª etapa do curso
de agentes multiplicadores do
direito à saúde
Local: Lages-SC

27 a 28/08 - Conferência
Municipal de Educação
Local: Salão de atos do Parque
Barigüi
28 a 30/08 - Conferência
Municipal de Saúde
Local: Colégio Estadual do Paraná
01/07 - Posse da diretoria do
Sismuc
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
Reuniõe s de repr esentantes:

22/08 - Pré-conferência do SUS.
Horário 8h30 às 17 horas
Local: Sismuc
26/08 - Audiência Pública pelos
19 anos do Estatuto dos Direitos
da Criança e do Adolescente ECA
Horário: a partir das 9 horas
Local: Ministério Público
Estadual
27 a 29/08 - Congresso da
Confetam
Local: Brasília

31/07 – Reunião de
representantes por local de
trabalho
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
24/08 - Reunião do coletivo de
aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc
25/08 – Reunião de
representantes por local de

acesse www.sismuc.org.br

trabalho
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
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
24/11 – Reunião de
representantes por local de
trabalho
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc

