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Editorial

Demonstrativo de Receitas e Despesas
janeiro a março de 2008

A nossa luta é todo dia,
saúde não é mercadoria!

s servidores estão cada dia mais
envolvidos em situações críticas decorrentes de suas atividades profissionais. Em função dis-

so, a qualidade de vida no
trabalho vem se tornando
um tema recorrente na
agenda do Sismuc.
Os servidores municipais sofrem os efeitos negativos do trabalho exercido em condições inadequadas. Por isso, a questão da
saúde deixa de ser um problema individual para fazer
parte das estratégias coletivas de negociação com os
representantes da PMC.
Entre outras iniciativas,
o sindicato intensifica
ações que visam à promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores. Estas ações passam,

fundamentalmente, pela
prevenção e vigilância das
condições de trabalho, incluindo a formação e qualificação dos dirigentes sindicais, dos representantes
de base, bem como o esclarecimento da categoria.
Neste sentido, as reuniões no Sismuc têm como
objetivo aprofundar o debate sobre a relação saúdetrabalho entre os servidores e disponibilizar informações básicas sobre os principais riscos da atividade
profissional, doenças mais
comuns e orientações sobre encaminhamentos médicos e legais.

Dia 30 de agosto
Seminário sobre Estágio Probatório
Horário: das 8h30 às 17h
Local: Paraná Suíte Hotel
Endereço: R: Lourenço Pinto, 456 - próximo à Câmara Municipal de Curitiba
Informações: 3322-2475
Vagas limitadas

EXPEDIENTE
Presidente:
Irene Rodrigues dos Santos

Secr. de Organização:
Vera Lúcia Armstrong, Marcela Alves
Bomfim, Rosilene dos Santos da Cruz e
Suely Aparecida do Prado

○

Secr. de Imprensa e Comunicação:
Alessandra Claudia de Oliveira

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

Suplentes da Diretoria
Salvelina Borges, Ângela Rocha
Montagner, Geraldo Batista Gonçalves,
Mauro César Nogueira Diniz, Paulo
Canova Filho, Fabiana José da Silva,
Mariana Colbert e Patrick Leandro
Baptista
○

○

○

○

○

Secr. de Formação Sindical / Est.
Sócio Econômicos:
Delourdes de Barros Franco

Conselho Fiscal:
Ivanira Bianchi, Lindaci Rodrigues de
Sousa, Benedita Maria de Fátima Sousa
e Augusto Luiz da Silva

○

○
○
○
○
○
○

Secr. de Assuntos Jurídicos:
Marilena Silva

○

○

Secr. de Administração e
Informática:
Suely Terezinha de Souza Araújo

○

Secr. de Finanças:
Ilma Bomfim

○

○

Secr. Geral:
Jucimara do Rocio

○

Secr. de Assuntos Culturais:
Pedro da Silva Moreira

○

DIRETORIA SISMUC
Gestão Reconstruir pela Base

SISMUC
SISMUC
Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Curitiba.
Endereço: Rua Monsenhor Celso,
225 - 9º andar - Centro - 80.010-150 Curitiba/PR.
Fone/Fax: 3322-2475
Email: sismuc@onda.com.br
Site: www.sismuc.org.br
Jornalista Responsável: Rosangela
Costa - 6183 DRT - PR
Diagramação: Rosangela Costa
Impressão e Fotolito: Gráfica Estado
do Paraná
Tiragem: 11.000 exemplares
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Jurídico

Mais uma vitória do sindicato
Decisão do Tribunal de Justiça do Paraná reconhece direito ao acúmulo de cargos públicos
m regra geral, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos. No entanto, na
Constituição Federal de 1988
existem casos expressos em
que há permissão, como a
contida no art. 37, inciso
XVI, alínea ‘c’, que dispõe:
“A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e,
também: XVI – É vedada a
acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários, observado
em qualquer caso disposto
no inciso XI: c – a de dois
cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas”.
O Município de Curitiba
entende que, embora os horários de trabalho sejam compatíveis, os ocupantes do

cargo de Técnico em Higiene Dental, Auxiliar de Consultório Dentário e Técnico
em Farmácia não podem ser
considerados como profissionais da saúde e, ainda, tais
profissões não estariam devidamente regulamentadas.
Por este motivo, instaurou
Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de
exonerar servidores que estivessem, segundo sua interpretação, em situação de
acumulação ilegal de cargo
público.

O Sismuc, através de
seu departamento jurídico,
ingressou com mandado de
segurança no início de 2004
(autos 305/2004 da 1ª Vara
da Fazenda Pública, Falências e Concordatas da
Comarca de Curitiba), no
qual defende a regularidade
da acumulação por estar
adequada ao previsto no artigo 37, XVI, alínea ‘c’ da
CF/88.
O juiz de primeiro grau,
em dezembro de 2004, proferiu a sentença declarando

o direito das servidoras de
acumularem os cargos que
ocupam no município e na
União. O Município de
Curitiba recorreu ao Tribunal de Justiça do Paraná o
qual, em decisão publicada
em 07 de Março de 2008,
manteve a sentença, reconhecendo o direito ao
acúmulo.
Esta decisão não cabe
mais recurso, estando assegurado o direito das servidoras que ingressaram com a
ação.

Instrução Normativa

Critério para declarações médicas causa dúvidas
Documento não esclarece período que servidor pode se ausentar do trabalho para efetuar consultas
onforme reivindicação dos sindicatos
Sismuc e Sismmac,
a PMC emitiu Instrução
Normativa estabelecendo
critérios para se aceitar declarações referentes ao tratamento de saúde dos servidores. O problema é que na
hora de elaborar o texto, os
sindicatos não foram chamados para participar da discussão.
Com a Instrução, todos
os locais deveriam adotar os
mesmos critérios, tendendo
a acabar com eventuais distorções ou favorecimentos.
Mas uma questão já está
causando transtorno aos servidores. Há um desentendimento das chefias com relação ao período de ausência
dos servidores do local de
trabalho.
Sem um critério definido,
as chefias estão estabelecendo o horário que bem
entender. Com isso, alguns
servidores precisam sair cor-

rendo das consultas para
conseguir chegar no horário
estipulado.

Leia a seguir parte do
texto da Instrução:
1. Serão aceitas somente as declarações de comparecimento a: consultas médicas, odontológicas, psicológicas, serviços auxiliares de
diagnóstico, programas de
ordem ocupacional e plano
terapêutico entregues pelo
servidor à chefia imediata,
desde que observado o item
4 desta Instrução;
2. As declarações deverão conter a data e horário
de duração do atendimento,
assinatura, identificação do
profissional e respectiva inscrição no conselho de classe, não implicarão em reposição de horas e serão limitadas a 2 (duas) por mês;
3. O Plano Terapêutico
deverá conter as datas, horário de duração do atendimento, assinatura, identifica-

ção do profissional e respectiva inscrição no conselho de
classe, não implicarão em
reposição de horário de trabalho e serão limitadas a 1
(um) plano por mês;
4. Comunicar à chefia
imediata com antecedência

de no mínimo 48 (quarenta e
oito) horas, as consultas, tratamentos e outros procedimentos mencionados no item
1 desta Instrução;
5. Na hipótese do mesmo setor de trabalho possuir
mais de um servidor inscrito

em Programas de Saúde desenvolvidos pelo Município e
ou tratamentos, a chefia deverá, de comum acordo com
os servidores, definir a alternância de horários necessária para que não haja comprometimento do serviço.

CMEI
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Vergonha!

Vereadores reajustam salários dos políticos em até 50%
Vice-prefeito e presidente da Câmara serão os mais beneficiados com o reajuste
Câmara Municipal
de Curitiba optou
por transformar os
políticos em seres super-privilegiados, dando-lhes aumento salarial de até 50%.
Para os servidores sobrou
apenas a desculpa de que
seria impossível um reajuste
maior que a inflação do ano.
O aumento foi aprovado
em primeira e segunda votação, nos dias 26 e 27 de
junho, na Câmara Municipal. Os salários do prefeito,
vice-prefeito, secretários
municipais e vereadores,
para a próxima legislatura,
terão índices de aumento
salarial que podem variar de
2,5% a 50%.

Voz dos servidores
O Sismuc falou com alguns servidores que se mostraram indignados com o aumento proposto. Confira a opinião de alguns deles:
“É um absurdo! No dia da aprovação dos míseros 6%
de reajuste para os servidores, além de ouvir que não seria
possível um aumento maior, ainda tivemos que agüentar as
ofensas do líder da bancada do prefeito. Mas, para eles, o
aumento é muito maior que os míseros 6%. Como explicar?”
Odair Pinto de Andrade - SMOP
“Discurso ilógico dos vereadores. Na época da campanha salarial eles consideraram o reajuste proposto pelo sindicato muito alto. Porque o aumento dos seus salários não
é equivalente ao reajuste aprovado para os servidores públicos?”

“Penso que é uma extrema incoerência os mesmos vereadores que votaram um reajuste de 6% para os servidores municipais, agora darem a si próprios um reajuste de
29%. Será que os servidores, que são os verdadeiros executores das políticas públicas, valem menos do que os vereadores? Acho que atos como esse, de legislar em causa
própria, só colaboram para diminuir ainda mais o prestígio
dos políticos junto à população. Agora, cabe a todos os servidores e cidadãos procurarem se informar sobre quais vereadores votaram a favor desse reajuste vergonhoso a fim
de expressarem sua opinião nas urnas.”
Rogério Miranda Gomes - Saúde

Eliete Bernardi – Saúde Ocupacional

50% De R$ 8,9 mil para R$ 13,4 mil - aumento de R$ 4,5 mil

42% De R$ 11 mil para R$ 15,7 mil - aumento de R$ 4,7 mil

29% De R$ 7,1 mil para R$ 9,2 mil - aumento de R$ 2,1 mil

14% De R$ 8,9 para R$ 10,2 mil - aumento de R$ 1,3 mil

2,5% De R$ 23,9 mil para R$ 24,5 mil - aumento de R$ 600

6 % De R$ 512 para R$ 542,72
- aumento de R$ 30,72

O salário do prefeito teve reajuste de apenas 2,5% porque não pode ultrapassar
o teto salarial do poder público que é de 24, 5 mil.
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12ª PlenCUT-PR

Plenária da CUT apóia luta dos servidores
Aprovada a campanha pela redução da jornada de trabalho e realização de seminário LGBT

Sindicalistas de todo estado participaram da plenária

erca de duzentos
delegados participaram da 12ª PlenCUT-PR realizada de 27 a
29 de junho, em Maringá. O
evento aconteceu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Sinteemar) e
ficou marcado por lembranças das lutas do movimento
sindical Cutista paranaense.
Após o momento cultural,
que contou com a apresentação do Grupo Abaecatu,
formado por professores e
funcionários da Universida-

de Estadual de Maringá , os
delegados realizaram a leitura e aprovação do regimento interno da Plenária.

Dia 28
O segundo dia começou
com análises das conjunturas internacional, nacional,
estadual e econômica. E durante toda a tarde, os delegados se dividiram em grupos de trabalho para debater os textos base das direções nacional e estadual da
CUT, e o plano de lutas para
o próximo período.

andro Baptista e Marilena
Silva, serão os representantes do Sismuc na Plenária.

Foto: Davi Macedo

Após os trabalhos, foram
votadas no plenário as propostas de emenda e moções
aos documentos. Foi essa tarefa que marcou o encerramento do evento, que contou com três dias de atividades.
Em linhas gerais, os delegados referendaram os textos base e o plano de lutas
propostos, mas com algumas
modificações e inclusão de
termos aditivos. Propostas
importantes para os servidores foram aprovadas: campanha pela redução da jornada de trabalhao de 30 horas semanais para os servidores; e a realização do Seminário estadual que discutirá as questões LGBT e Juventude.
Além das votações, os
participantes elegeram os
delegados do Paraná que
marcarão presença na 12ª
Plenária Nacional da CUT,
que acontece nos dias 5,6,7

e 8 de agosto em São Bernardo do Campo, São Paulo. O servidores, Patrick Le-

Marilena Silva, representante do Sismuc na CUT
Foto: Davi Macedo

Foto: Davi Macedo

Dia 29

Servidores municipais em momento de integração

Campanha de Lutas

Resposta da pauta específica da saúde
Prefeitura transfere responsabilidade para a Câmara Municipal
eia a seguir, trecho
do ofício encaminhado ao Sismuc
com as respostas da pauta
específica da saúde. O texto na íntegra está disponível
no site do sindicato.

Pauta específica
1 - Assegurar a acumulação
de pagamento de até 02 adicionais quando pagos por
motivos ensejadores diferentes

Resposta da PMC: Informamos que o parecer técniFoto
APP-Sindicato
co do
RHDP e da RHAP é
favorável ao acúmulo dos 02
adicionais (Gratificação de
Risco de Vida e Saúde e Responsabilidade Técnica) (...)
dessa forma se faz necessário o encaminhamento da
proposta (minuta de lei) para
análise e aprovação da Câmara de Vereadores.
2 - Com relação à dobra de
padrão e gratificação pela

atuação no Programa Saúde da Família, para os profissionais médicos e dentistas
Resposta da PMC: Ampliação da Lei Municipal 8248/
93 (...) Informamos que tal
medida também será possível através de alteração de
Lei municipal.
3 - Reenquadramento dos
profissionais de auxiliar de
consultório dentário, no plano de carreiras, como pro-

fissionais de ensino médio
Resposta da PMC: Este é
um assunto que SMRH já
está analisando, porém é necessário um parecer jurídico
para verificar a natureza e
complexidade das novas
atribuições, bem como a legalidade de um processo de
transição junto ao Tribunal de
Contas.
Vale lembrar que o concurso público de 1988 já exigia o 2° grau. E o próprio sis-

tema de informática emite os
documentos e matrículas dos
auxiliares de consultório
dentário como profissionais
de nível médio.
E para debater esses e
outros assuntos, o sindicato
convoca todos os profissionais de saúde para Plenária,
dia 27 de agosto,19h, no
Sismuc. Também acontecerá o lançamento oficial da
Campanha de 30 horas para
os trabalhadores da saúde.

6
Descaso

Prefeito rejeita projeto de lei contra o assédio moral
Veto ao projeto mostra o desrespeito com que a atual administração trata os servidores

Foto: Davi Macedo

Prefeito de Curitiba vetou o projeto
de lei que coibiria
a prática de assédio moral no
serviço público de Curitiba.
A proposta, que atendia a
uma antiga reivindicação dos
servidores, havia sido aprovada no fim do mês passado
pela Câmara Municipal.
A alegação oficial para
o veto foi de vício de origem.
Ele afirma que leis sobre servidores municipais seriam de
iniciativa exclusiva do Poder
Executivo. No entanto, durante a tramitação, a Procuradoria Jurídica da Câmara
Municipal (Projuris) considerou em seu parecer que “o
projeto (...) observa a técnica legislativa e não contraria as normas constitucionais,
legais e regimentais”.

Descaso
Mais do que uma decisão
técnica ou legal, o veto do

prefeito foi um ato político
contra os servidores. Se antes ele nada fazia para coibir a prática do assédio moral, agora sua atitude estimulará os assediadores. Pela
posição do prefeito, eles sabem que dificilmente serão
punidos.
Há poucos meses, os representantes do prefeito na
mesa de negociações se recusaram a discutir medidas
contra o assédio porque “já
havia projeto tratando do assunto na Câmara Municipal”. Como se observa, o
projeto foi usado para a
PMC não assumir qualquer
compromisso contra o assédio moral. Esta já era a posição do prefeito.
O veto ao projeto de lei
mostra o desrespeito com
que a atual administração trata os servidores. O projeto
foi construído tendo como
base uma antiga reivindica-

ção dos sindicatos Sismuc e
Sismmac que recebem inúmeras denúncias de assédio
moral praticado pelas chefias em diferentes órgãos e
equipamentos públicos.
Se o prefeito se nega a
aprovar uma medida que
coibiria essa prática e daria

amparo legal para que o funcionário pudesse se defender
de abusos, ele mostra claramente que não respeita e não
se preocupa com o bem-estar dos servidores.
Com informações do site da
vereadora professora Josete

Servidores vão à justiça contra o assédio moral
Os sindicatos Sismuc e
o Sismmac estão ingressando com ação civil pública
contra a Prefeitura Municipal. O objeto da ação é responsabilizar a administração
por omissão nos casos de
assédio moral. O poder público é responsável pelos
atos de seus agentes, conforme o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição.
O veto do prefeito ao
projeto de lei que coibiria o
assédio moral no serviço pú-

blico, fez ressurgir a necessidade da ação civil pública.
Medidas
Os sindicatos vão à Justiça requerer que a Prefeitura seja obrigada a realizar
ações para coibir o assédio
moral. As medidas são: publicação de materiais e
cartazes educa-tivos; realização de palestras e cursos;
e o encaminhamento de processo administrativo, quando
receber denúncias.

Um dos pedidos será
para que o Município oriente a todas as chefias, que a
prática de assédio moral
enseja indenização. Quando
a administração for condenada e tiver que pagar indenização, poderá depois
cobrar do servidor que deu
origem ao processo.
Queremos que as chefias tomem consciência da
gravidade desse ato e que
isso trará sérias conseqüências a quem cometê-lo.

Conquista

Estágio probatório tem nova lei
Emendas sugeridas pelos sindicatos Sismuc e Sismmac são aprovadas na Câmara Municipal
das apresentadas pela bancada do PT, definidas após
análise do projeto pelos sindicatos Sismuc e Sismmac.
Os sindicatos defenderam diversas mudanças na
lei, para reduzir injustiças
contra servidores no início
da carreira.
oi sancionada recentemente a Lei
12.814/08. Ela altera a lei que regulamentava o
sistema de avaliação de desempenho dos funcionários
em estágio probatório.
Junto com a proposta,
foram aprovadas três emen-

Seminário sobre
estágio probatório
Dia: 30 de agosto (sábado)
Horário: 8h30 às 17h
Local: Paraná Suíte Hotel
End.: Rua Lourenço Pinto,
456 - próx à Câmara Municipal - Vagas limitadas

Saiba o que mudou no estágio probatório
1ª emenda
Determina a extinção de
dois ítens: o primeiro é o que
prevê a exoneração do servidor aprovado em concurso que apresente “restrição
física ou mental, temporária ou permanente, declarada ou reconhecida pelo órgão responsável pela saúde ocupa-cional da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos”.
A outra revogação aprovada é a do artigo 23 da Lei

nº. 11.768/2006, que afirma
que “os servidores em estágio probatório só estarão sujeitos a Reabilitação Ocupacional quando verificada situação de agravo à saúde
decorrente de acidente de
trabalho, doença ocupacional
ou doença do trabalho, com
reconhecimento legal do
nexo causal pelo órgão de
saúde ocupacional”.

2ª emenda
Determina que sejam de-

talhados todos os critérios
que serão observados para
a avaliação do servidor durante o estágio probatório.

3ª emenda
Prazo máximo de 60
dias, com possibilidade de
apenas uma prorrogação
pelo mesmo período, para a
conclusão de processos de
exoneração de servidores.
Hoje, esses processos podem até levar anos para serem encerrados.
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Políticas Públicas

ISP promove seminário sobre igualdade de oportunidades
O encontro discutiu sobre a questão LGBT dentro do funcionalismo público
os dias 30 de junho
e 1° de julho, a Internacional de Serviços Públicos (ISP Brasil)
realizou, no auditório do Hotel Caravelle, o Seminário
Regional Sul Sobre Igualdade de Oportunidades no Setor Público no Brasil. O tema
debatido foi LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Transgêneros.
Nos dois dias do seminário, os participantes discutiram a questão LGBT dentro
do funcionalismo público.
Propostas de como os sindicatos devem abordar o tema

junto à categoria, e maneiras de garantir a comunidade LGBT, direitos e respeito
enquanto cidadãos, foram as
principais discussões do encontro.
A mesa de debates foi
composta por Marcio Marins, da ONG Dom da Terra, Marcela Alves Bomfim,
da direção do Sismuc e
Rafaelly Wilst, do transgrupo
Marcela Prado.

ISP lança campanha
focada no público LGBT
O Comitê LGBT da ISP
Brasil lançou no seminário a

campanha “Gente é Super
Legal – Diferenças que Somam”. Trata-se de um projeto que estimula a luta pela
igualdade de oportunidades
no setor público, de forma
geral, principalmente, entre
os(as) trabalhadores(as) que
se assumem LGBT. Tem
como objetivo esclarecer
sobre a orientação sexual e
para onde cada um de nós
canaliza o desejo afetivo e
sexual.
O Sismuc está nessa
campanha e apóia a causa,
pois todos somos diferentes
e singulares, mas são dife-

renças que se somam. A partir dessa idéia, o sindicato que
já vem discutindo a questão
LGBT com a categoria, tem
como objetivo a construção do Coletivo da Diversidade para ampliar os
espaços de participação
dos trabalhadores dos
grupos LGBT no serviço público.

a dupla discriminação que as
mulheres lésbicas sofrem no
local de trabalho e, infelizmente, no seu dia-a-dia.

Mudança da sigla
A sigla, antes conhecida por GLBT, sofreu,
recentemente, inversão
das primeiras letras para
chamar a atenção sobre

Denúncia

Trabalhador descartável

á imaginou dedicar
dez, vinte anos da sua
vida ao funcionalismo
público, muitas vezes no
mesmo local de trabalho, e
depois ser discriminado por
adoecer e ter que se afastar
das suas funções originais?
Pois é isso que está acontecendo com alguns trabalha-

dores do município. Os longos anos de trabalho e dedicação já não valem de nada.
E o trabalhador passa a ser
um objeto descartável, que
se usa e quando não interessa mais, joga fora.
O desrespeito com o servidor é tão grande, que algumas chefias tentam criar uma

situação insustentável, pressionando o trabalhador a pedir remanejamento para outro local. E por esse tratamento absurdo, os servidores se sentem humilhados,
rebaixados e constrangidos
nos seus locais de trabalho,
chegando a adoecer ainda
mais. Alguns, além de problemas físicos, passam a ter
problemas de depressão, engrossando ainda mais a fila
do programa de saúde mental do ICS.
Esta é uma situação
impositiva na qual nenhum
profissional desejaria estar.
Além das restrições que sofrem em função dos problemas de saúde que adquirem,
ainda sofrem de discriminação e, infelizmente, até de
alguns colegas de trabalho.
Desrespeito desvalorização
e desumanização estão virando praticas explicitas dentro da PMC.

A importância dos Coletivos
A melhor forma de organização da categoria é através
das reuniões mensais. Por isso, destacamos a importância
da participação de cada servidor nesses encontros.
O objetivo das reuniões é apresentar e discutir as necessidades de todos, formando um valioso instrumento de
luta. Pois fortalece a entidade e a si próprio, demonstrando o avanço da consciência política da categoria. Então,
não deixe de participar, sugerir e colaborar para que possamos fortalecer ainda mais a atuação do sindicato.
Participe! Consulte a agenda ou informe-se no Sismuc
o dia e hora da reunião do Coletivo da sua área de atuação.

Esta luta é de todos nós!
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Filme: Sicko - $O$ Saúde
Sicko é um painel do
deficiente sistema de saúde americano. A partir do
perfil de cidadãos comuns,
somos levados a entender
como milhões de vidas são
destruídas por um sistema
que, no fim das contas, só
beneficia a poucos endinheirados. Ali vale a lógica
de que, se você quer permanecer saudável nos Estados Unidos, é bom não
ficar doente. E, depois de
examinar como o país che-

gou a esse estado, o filme
visita uma série de países
com sistema de saúde público e eficiente, como
Cuba e Canadá.
O auge é quando Moore
leva sobreviventes do 11 de
setembro a Guantánamo ilha de Cuba onde fica um
presídio americano, que
apesar de todos os maus
tratos, suspostamente daria
aos seus detentos um tratamento médico melhor
que aos americanos.

Ficha Técnica
Título Original: Sicko
Gênero: Documentário
Ano de Lançamento
(EUA): 2007
Direção, roteiro e
produção: Michael Moore

Elenco
Michael Moore
Reggie Cervantes
John Graham
William Maher
Linda Peeno

AGENDE-SE
Agosto
Dia 11
Coletivo de saúde
Horário: 19h
Local: Sismuc

Dia 19
Assembléia Geral
Pauta: aprovação do
regimento interno, plano
orçamentário e informes
gerais
Horário: 18h30 em
primeira convocação e
às 19h, em segunda
convocação
Local: Sismuc

Dia 21
Reunião da Comissão
de Saúde do
Trabalhador
Horário: 19h
Local: Sismuc

Dia 25
Coletivo dos
aposentados
Horário: 15h
Local: Sismuc

Dia 27
Plenária da saúde
Pauta: resposta da
pauta específica e
encaminhamentos:
ACDs, dentistas,
médicos, enfermeiros e
profissionais de
laboratório
Horário: 19h
Local: Sismuc

Dia 28
Coletivo de educação
Horário: 19h
Local: Sismuc

Dia 30
Seminário sobre
estágio probatório
Horário: 8h30 às 17h
Local: Paraná Suíte
Hotel - Rua Lourenço
Pinto, 456

Setembro

Atenção!

Dia 08

Herdeiros de Cladi Domingos Casas

Coletivo de saúde
Horário: 19h
Local: Sismuc

Ação visando a devolução da contribuição
previdênciária feita ao IPMC

Dia 29
Coletivo dos
aposentados
Horário: 15h
Local: Sismuc

Claudio Roberto,
Elenice de Fátima,
Lindamir e
Cintia de Fátima
Entrem em contato com o sindicato e agende um horário
com o departamento jurídico. Fone: 3322-2475

Reunião de Representantes
por Local de Trabalho
Representante,
Compareça às reuniões! Se não puder fazê-lo, procure o seu suplente e peça, com
tempo hábil, que vá em seu lugar para que seu local de trabalho não fique sem representação. Isso é uma responsabilidade muito grande. Ao comparecer às reuniões, você deve
estar ciente de que estará ouvindo ou até opinando, debatendo e discutindo diversas questões de interesse da categoria e que, enquanto representante, é seu dever levar o fruto
desse trabalho à sua Unidade.

Agosto - Dia 26
Setembro - Dia 30

Outubro - Dia 28
Novembro - Dia 25

Em dois horários: 9h e às 14h - Local: auditório do Sismuc

