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Editorial

URPS E GATILHOS

Um outro mundo é possível
uando chego em
casa fatigado, depois de exploradas
viagens por estradas diversas de nosso país,
e vejo uma criança de 9 anos
com um livro de José
Saramago nas mãos me perguntando sobre a “cegueira
social” e porquê a Revolução Francesa é tão importante para nós, é que sinto dentro do meu coração o que li
várias vezes: “um outro mundo é possível”.
Quando alguém que sofreu na pele a falta do Estado em forma de educação,
trazendo isso estampado na
transparência de seu semblante se levanta e diz:
“mobilizemo-nos” e vai atrás
da grande oportunidade de
reunir vários estudantes de
todo Brasil, em prol de menos favelas e mais educação,
percebo que “um outro mundo é possível”.
Quando um se rebela no
microfone denunciando a
“ditadura da miséria”, e afirma que antes de todas as
bandeiras, a bandeira primordial que deve ser levantada num encontro de estudantes é a bandeira da educação, exteriorizo “um outro
mundo é possível”.

Quando calmamente assisto as atitudes sutis e sublimes de um de nós perante
outros, mesmo não sabendo
se fariam o mesmo por ele,
me soa uma música na cabeça: “pois a vitória de um
homem as vezes se esconde
num gesto forte que só ele
pode ver”. Diante do que
fazemos, “um outro mundo
é possível”.
Quando um padre “rouba” 500 credenciais do
Fórum Social Mundial e
redistribui nas favelas afirmando que “não há discussão sobre eles sem eles”,
realmente me enche a esperança de que “um outro mundo é possível”.

Quando escuto novas
idéias sobre vivência, trabalho e economia sustentável,
a partir de uma nova proposta de agroecologia, vivencio
que “um outro mundo é possível”.
Quando participo da reivindicação de trabalhadores
e trabalhadoras incitando a
categoria a fazerem à organização que querem e merecem, materializa-se “um
outro mundo é possível”.
Assim, está em nossas
mãos recusar a sociedade tal
qual nos empurram.Dessa
forma, tudo precede às nossas ações: “quem sabe faz a
hora, não espera acontecer”.
Guaraí Pereira Machado
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Você conhece alguma
destas pessoas?
Servidores municipais beneficiados pela ação movida em 1989 para compensar perdas com URPS e gatilhos.

Veja se o seu nome ou de algum conhecido consta
na lista. Em caso positivo, entre em contato com sindicato pelo telefone 3322-2475
Alberto B. da Silveira
Ana Bachaladenski
Ana Cristina Ejnheck
Ângela Filomena Fagundes
Costa
Antonio Ribeiro de Meira
Aroldo das Almas
Catarina Gonçalves de Oliveira
Cláudio Pascoal Afornali
Cristiane Maria da A.
Stinghem
Eber M. Carneiro
Ednéia Camargo Ennes
Edson A. de Almeida
Edson Dirlei Caviciolo
Elidio S. da Costa
Elizabeth Pia de Andrade
Elizeu Antonio Ribeiro
Ezupero Francisco Gomes
Filho
Gerson Luiz da Cruz
Izaías de Oliveira Ribeiro
Jair N. de Oliveira Junior
João Antonio Leonardo
João Aparecido dos Santos
José Garcia de Souza
José Ubiratan Gomes
Leonice S. Braga
Levi da Cruz Ferreira
Lindalva B. Silva
Lucélia Aparecida F. Silva
Luci de Fátima Dias
Marenita de Souza Rocha
Maria A. do Nascimento
Maria Cristina M. Ferreira

Maria da G. Fernandes
Iurck
Maria do C. Gardino
Maria Ercília Miguel
Maria Inês Martins
Marilce Ana Fiorelli
Marilia Terezinha Francaro
Mário Sérgio S. de
Andrade
Marlene Soares
Máxima Salete de Assunção
Narcida F. de Oliveira
Nelson Querino
Nilda R. da Silva
Orides França dos Santos
Paulo Sérgio de Lima
Reimbercher
Roberto Ribas
Roseli Pereira Andrade
Rosilda de Fátima
Hamerschmidt
Sandra do R. M. Galdino
Sérgio Aparecido Santana
Sidney Ferreira da Silva
Silvio Laureano de Souza
Simone Comazzeto
Sueli Ribeiro Nunes
Tereza de Souza Carneiro
Valmir Miranda
Vandir Pereira da Silva
Verônica de Carvalho
Pierobon
Vilma Maria Narci
Wilson Neri Merinho
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Conquista

Presidente Lula aprova a regulamentação do ACD e THD
Após quinze anos de espera, profissionais da odontologia comemoram conquista de lei
classe odontológica
terminou o ano de
2008 comemorando uma importantíssima conquista, fruto do trabalho de
muitos anos. O presidente
Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o Projeto de Lei No
11.889, que regulamenta as
profissões de técnico em higiene dental (THD) e auxiliar de consultório dentário
(ACD).
O Projeto de Lei Complementar 003/2007, que havia sido aprovado pelo Senado no dia 3 de dezembro,
transformou-se na Lei No
11.889, de 24 de dezembro
de 2008. Agora, os profissionais passam a se chamar,
técnico e auxiliar em saúde
bucal.
O projeto só foi aprovado quinze anos depois. Em
1993, o então presidente da
República, Itamar Franco,
vetou a lei aprovada no Congresso sob o argumento de
que a regulamentação
“desmotiva o aperfeiçoamento profissional”. Que
agora, confirma-se a fragilidade do argumento.
A aprovação desse projeto é fruto de processo de
negociação entre o Ministério da Saúde e entidades representativas da odontologia.
E não se pode deixar de registrar o incansável trabalho
do Sismuc pela regulamentação das duas profissões.
De acordo com a presidente do Sismuc e presidente da Câmara Técnica de
Registro ACD/THD do Conselho Federal, Irene
Rodrigues do Santos, essa é
uma conquista histórica dos
trabalhadores, mas que precisará ser revista. “Apesar
do grande avanço, precisamos rediscutir os artigos que
foram vetados, principalmente o que trata da formação dos profissionais”, salienta.

Leia abaixo os principais pontos da Lei N° 11.889
Técnico em Saúde Bucal
Art. 5o Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a
supervisão do cirurgião-dentista, as seguintes atividades, além
das estabelecidas para os auxiliares em saúde bucal:
I - participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde
Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à
saúde;
II - participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;
III - participar na realização de levantamentos e estudos
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;
IV - ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das
doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme
orientação do cirurgião-dentista;
V - fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;
VI - supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;
VII - realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas;
VIII - inserir e distribuir no preparo cavitário materiais
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de
materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;
IX - proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes
e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares;
X - remover suturas;
XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
XII - realizar isolamento do campo operatório;

XIII - exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem
como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e
hospitalares.

Auxiliar em Saúde Bucal
Art. 9o Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal:
I - organizar e executar atividades de higiene bucal;
II - processar filme radiográfico;
III - preparar o paciente para o atendimento;
IV - auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares;
V - manipular materiais de uso odontológico;
VI - selecionar moldeiras;
VII - preparar modelos em gesso;
VIII - registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal;
IX - executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;
X - realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde
bucal;
XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
XII - desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de
riscos ambientais e sanitários;
XIII - realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde
bucal; e
XIV - adotar medidas de biossegurança visando ao controle de
infecção.

O que foi vetado na Lei
Arts. 1o, 2o, caput do art. 4o e caput do art. 8º
Art. 1o O exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB, em todo o território
nacional, só é permitido aos portadores de diplomas ou de certificados expedidos que atendam às normas do Conselho Federal de
Educação e às disposições desta Lei.”
Art. 2o Podem exercer também, no território nacional, as profissões referidas no art. 1o desta Lei os portadores de diplomas
expedidos por escolas estrangeiras devidamente revalidados.”
Art. 4o O Técnico em Saúde Bucal é o profissional qualificado em
nível médio que, sob supervisão direta ou indireta do cirurgiãodentista, executa ações de saúde bucal.
Art. 8o O Auxiliar em Saúde Bucal é o profissional qualificado em
nível médio que, sob a supervisão direta ou indireta do cirurgiãodentista ou do Técnico em Saúde Bucal, executa tarefas auxiliares
no tratamento da saúde bucal.

§§ 1º a 4º do art. 3o e art. 7o
Art. 3o
§ 1o Os registros e as inscrições devem ser lançados em livros
específicos, de modelos aprovados pelo Conselho Federal de
Odontologia.
§ 2o O número de inscrição atribuído ao Técnico em Saúde Bucal

é precedido da sigla do Conselho Regional, ligado por hífen às
letras “TSB”.
§ 3o O número de inscrição atribuído ao Auxiliar em Saúde Bucal
é precedido da sigla do Conselho Regional, ligado por hífen às
letras “ASB”.
§ 4o Ao Técnico em Saúde Bucal e ao Auxiliar em Saúde Bucal
inscritos devem ser fornecidas cédulas de identidade profissional, de modelo aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia.
Art. 7o O Conselho Federal de Odontologia, ouvidos os Conselhos Regionais de Odontologia, determinará a proporcionalidade
entre cirurgiões-dentistas e técnicos em saúde bucal em cada Estado.
Parágrafo único. Cada Conselho Regional de Odontologia fará
uma consulta entre todos os cirurgiões-dentistas, com a finalidade de estabelecer a proporção ideal entre cirurgiões-dentistas e
técnicos em Saúde Bucal em sua jurisdição, considerada válida a
proposta que contiver a manifestação de, no mínimo, 20% (vinte
por cento) em primeiro escrutínio ou, no caso de não se atingir
esse percentual, em segundo escrutínio com qualquer quorum.”
§ 2o do art. 5o
“Art. 5o
§ 2o Ficam excluídas as clínicas radiológicas odontológicas do
disposto no inciso VII deste artigo.”

A Lei na íntegra e as razões do veto de alguns artigos estarão disponíveis em breve no site www.sismuc.org.br

4
Debate

“Eu boto fé é nessa moçada”

Juventude da CUT realiza primeiro encontro estadual

m tempos de incertezas e crises do capitalismo, a ousadia
e a vitalidade da juventude
são ingredientes essenciais
para avançar na luta, principalmente quando o prefeito
reeleito anuncia corte no
“custeio”. Em outras palavras, corte nos salários, cursos de formação, concursos
públicos, entre outros. O
preço da passagem de ônibus já aumentou. O que será
que o futuro nos reserva?
Organização. Essa é a
palavra que a juventude
cutista do campo e da cidade, reunidos nos dias 19 e 20

de dezembro na Casa do
Trabalhador, elegeram para
superar a crise. E nós do
Sismuc estivemos nesse encontro e ajudamos a construir uma carta contendo temas que entendemos prioritários.
Salário, condições de trabalho e de saúde, reforma
agrária, controle dos preços,
soberania nacional, fim das
terceirizações e privatizações, reforço da campanha “O Pré Sal é Nosso”, defesa da lei do piso nacional
da educação, contra as tropas do Haiti, pela ratificação
das Convenções 151 e 158

e contra a Fundação Estatal
do Direito Privado em defesa do SUS, são algumas das
pautas, que nós da juventude vamos lutar para conquistar, manter e ampliar.
Mobilização! Os vigilantes, os bancários, os professores e a nossa própria experiência nos mostra que
apenas conquistamos quando estamos juntos. Unidos
somos fortes. E precisamos
estar como gigantes ágeis
para fazer o enfrentamento
à popularidade do prefeito
Beto Richa. É necessário
sensibilizar a população
curitibana para que ela colabore e juntos possamos
avançar na melhoria e na
qualidade do serviço público,
com a nossa pauta atendida.
E você jovem servidor(a),
pode fazer parte dessa história, fazemos um chamado
a organização, em torno de
novas idéias para um
sindicalismo presente e renovado.

Servidores mantém estado de
alerta em defesa do ICS
A mobilização em defesa do ICS, promovida de junho a
outubro de 2008, permanece em estado de alerta, como
decidido na assembléia de dezembro realizada entre o
Sismuc e o Sismmac.
Os sindicatos vão continuar divulgando todas as questões relativas ao Instituto e a categoria deve ficar atenta,
pois a Ação Civil Pública Nº 27142/000, movida pelo Ministério Público do Estado ainda está em andamento.
Se surgir qualquer proposta ou decisão que atinja os
trabalhadores do serviço público municipal, os servidores
serão comunicados e a categoria será convocada a se manifestar

Assembléia aprova contas
do sindicato

Matéria dePatrick Leandro
Baptista

Seminário

Meu Trabalho tem valor, minha saúde não tem preço!
Sismuc promove o 1° Seminário de Saúde do Trabalhador
saúde do trabalhador passa por um
momento delicado,
que exige transformações
nas relações de emprego e
no ambiente de trabalho. É
preciso analisar a realidade
e debater as medidas mais
adequadas a serem tomadas
em cada caso. E esse debate acontecerá no 1° Seminário de Saúde do Trabalhador
promovido pelo Sismuc, no
dia 14 de março.
O objetivo deste evento
é identificar e construir indicadores e ações confiáveis,

além de promover a melhoria
das condições de trabalho e
saúde dos servidores.
1° Seminário de Saúde do
Trabalhador
Dia 14 de março
Horário: 8h às 18h
Local: Hotel Caravelle
Endereço: Rua Cruz Machado, 282 - Centro
Inscrições e informações:
3322-2475 ou pelo site:
www.sismuc.org.br
Vagas limitadas
Temas
Condições de trabalho; er-

gonomia; normas regulamentadoras; acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Em assembléia geral realizada dia 28 de janeiro, no auditório da entidade, a diretoria do Sismuc junto aos associados presentes discutiram a prestação de contas do exercício 2008 e o item remuneração variável da pauta de reivindicações.
Após a apresentação e os devidos esclarecimentos por
parte da diretoria e do contador do sindicato, a assembléia
aprovou por ampla maioria as contas da atual gestão do
Sismuc. Em seguida, os servidores debateram e definiram
o item remuneração variável da pauta de reivindicação 2009,
que está publicada nas páginas 6 e 7 deste jornal.
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Opinião
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Atenção

odos os dias os
jornais e a televisão nos relatam
sobre a dita “crise” pela qual atravessamos.
Desemprego, redução de
salários. Corte é a palavra da vez. Mas o que eles
não dizem é que essa crise
não é nossa. É dos bancos.
A ganância de querer
lucrar sempre mais afundou
o barco dos banqueiros, e
com eles, também afundou
a falsa idéia de que o Estado não presta, que os servidores são acomodados e
não trabalham. Olhem para

os noticiários! A cada dia
os governos salvam os bancos concedendo empréstimos e regalias através da
isenção de impostos.
A pergunta que faço é:
porque esses impostos que
servem para salvar bancos,
não é utilizado para melhorar a Educação, a Saúde, o
Meio Ambiente, ou seja,
melhorar os serviços públicos para a população?
Curitiba e o segundo
mandato
Nosso prefeito, ao assumir o comando de Curitiba

pela terceira vez ( uma vez
como vice e duas como
prefeito), tornou publico
que fará uma gestão empresarial. E a principal
meta é corte no custeio da
máquina pública.
No bom português, arrancar ainda mais o coro
dos servidores e das servidoras do município, que já
sofrem em seus locais de
trabalho pela falta condições mínimas. Imaginem
essa situação com a pressão de ainda economizar
20%.
A possibilidade de au-

mento de doenças relacionadas ao trabalho é grande devido ao stress e aumento do ritmo de trabalho.
E nossa reposição da inflação? E o aumento real? E
a incorporação das gratificações? E a gratificação
que aqui ainda não tem? E
os cursos? Tantas dúvidas,
inúmeras perguntas.Certeza? Apenas uma, o prefeito tem lado, o lado dos
empresários. A passagem
do ônibus já subiu. Com ou
sem crise.

que exigimos 39,52% para
recuperação de nossos salários,
para
assim,
potencializar o poder de
consumo dos servidores.
Vale lembrar que a prefeitura municipal de Curitiba
tem obtido superávit financeiro nos últimos anos.
E pedimos também aos
vereadores, que votem na
reivindicação de aumento
salarial dos servidores com
a mesma eficiência e rapidez de quando votaram no
aumento de seus salários.

A saída
Organizemo-nos em
nosso local de trabalho, debatendo com os companheiros e as companheiras.
Assim, poderemos coletivamente buscar saídas
para conquistar e adquirir
direitos, salário digno e condições humanas de trabalho e saúde. Porque não
propomos ao prefeito corte nas propagandas de sua
gestão, ou ainda que diminua o seu salário e de todo
secretariado, a que convenhamos, estão no topo das
prefeituras do Brasil.
Que o prefeito Beto
Richa diminua as funções
gratificadas e repasse para
os trabalhadores em forma
de ganho real. Por isso, é

Assembléia
É na assembléia que
montaremos nossas estratégias de luta. Precisamos
saber como será o
enfrentamento a popularidade do prefeito, e como
mobilizaremos a população
para que apóie a nossa luta.
A primeira grande assembléia será no dia 17 de
fevereiro. Lá decidiremos
quem serão nossos representantes na mesa de negociação e elegeremos os
servidores da Comissão de
Mobilização. Você é a parte integrante e fundamental dessa luta! Dessa história! Lutaremos e
juntos conquistaremos!

Pela vida e pela paz, genocídio nunca mais!
Mais de 200 pessoas participaram em 09
de janeiro de uma passeata em repúdio ao
massacre promovido pelo Estado de Israel
contra os palestinos da Faixa de Gaza. A
manifestação começou na Praça Santos
Andrade e desceu pela Rua XV de Novembro, até a Boca Maldita..
O ato público foi promovido por diversas entidades, entre elas a Comunidade
Islâmica do Paraná, Sociedade Árabe Brasileira e Centro Brasileiro de Solidariedade

aos Povos e Luta pela Paz (CebraPaz) e Coordenação dos
Movimentos Sociais (CMS). Também participaram integrantes dos movimentos Tortura Nunca Mais, a Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência, partidos políticos, sindicatos e
movimentos estudantis.
O sentimento de indignação em relação à crueldade do
Exército israelense estava estampado nas faixas e nos rostos de todos os presentes. Crianças carregavam bonecos
pintados de sangue e estampavam “Gaza” em suas
camisetas.As palavras de ordem “pela vida e pela paz,
genocídio nunca mais” pediam o fim do massacre.
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Campanha Salarial

Principais itens da pauta de reivindicações

Foto: Davi Macedo

stamos em Campanha Salarial. Apesar
do nome, a Campanha Salarial envolve muito
mais que salário. Para nós,
é o momento de lutarmos
para manter e ampliar conquistas.
Nossa pauta de reivindicações, construída pela categoria nos locais de trabalho e em nossas assembléias, resgata necessidades que
há muito deviam ter sido sanadas. Dentre outras, fim das
terceirizações; recuperação
salarial; auxílio alimentação,
atenção à saúde dos trabalhadores, além de estabelecer uma mesa de negociações permanente, com pautas específicas por secretarias.
Reivindicamos por direito, inclusive as questões salariais. Sabemos que alguns
privilegiados, que já recebem
altos salários, ainda tem o
benefício do FG5, que tem o
valor de R$ 5.745,88. E nós
servidores, que sustentamos
esta prefeitura, precisamos
sair ás ruas para conseguir
o mínimo de valorização. E
é por isso que reivindicamos
39.52% em nossos salários,
para conseguirmos viver
com dignidade.
Agora, precisamos nos
preparar estando presentes
às atividades do sindicato,
divulgando a população nossas justas reivindicações e
envolvendo todos os servidores nesta Campanha.
Por isso, a arma mais eficaz
para conquistar nossos objetivos será a união dos trabalhadores. Nossa vitória dependerá muito do nosso poder de mobilização.

des desenvolvidas, dos cargos, das carreiras, dos valores praticados pelo mercado
e por outros Estados, Prefeituras e União.
30 horas
semanais

Salário
digno

Auxílio
Alimentação

Fim das
terceirizações

6. Auxilio alimentação
Conceder a todos os servidores auxílio alimentação
mediante o fornecimento de
vales alimentação ou subsídio em espécie, equivalente
a uma refeição diária no valor de R$10,00 (Dez Reais),
independente da remuneração do servidor. O Município custeará integralmente o
auxílio alimentação.
PLANO DE CARGOS
CARREIRAS E SALÁRIOS

CLÁUSULAS
ECONÔMICA

1. Zeramento da inflação
do último período
Reajuste salarial equivalente ao INPC do período de 1º
de março de 2008 e 28 de
fevereiro de 2009, no valor
de 6,21%, extensivo a todos
os aposentados e pensionistas.
2. Recuperação das perdas salariais
Reposição das perdas ocorridas nos vencimentos e demais vantagens dos servidores no período de 1999 a fevereiro de 2005 que perfazem um total de 14,23%
(quatorze vírgula vinte e três
por cento) incidindo sobre os
vencimentos do mês de fevereiro de 2009. A recuperação das perdas salariais
será extensiva a todos os
aposentados e pensionistas.
3. Ganho real
Ganho real nos vencimentos, proventos, pensões e

demais vantagens dos servidores municipais, no valor de 15 % (quinze por cento) a incidir sobre a remuneração do mês de março
de 2009. Extensivo a todos
os aposentados e pensionistas.
4. Remunerações variáveis
4.1 Desconto previdenciário
sobre qualquer verba recebida pelos servidores;
4.2 Incorporação da totalidade das remunerações variáveis aos vencimentos dos
servidores;
4.3 Aos servidores municipais que não recebem remunerações variáveis terão a incorporação em seus vencimentos conforme aquele
recebido pelos servidors da
FAS.
5. Novos pisos salariais
Fixação dos novos pisos salariais de acordo com o grau
de complexidade das ativida-

1. Elaborar novos planos de
cargos carreiras e salários
em conjunto com o Sindicato, excluindo a concorrência
entre servidores para crescimentos na carreira.
2. Instituir os planos de cargos carreiras e salários dos
servidores vinculados ao
SUS – Sistema Único de
saúde e SUAS – Sistema
Ùnico de Assistência Social.
3. Reorganizar as tabelas salariais, aumentando os vencimentos de forma a restabelecer a diferença entre padrões, níveis e referências,
corrigindo as distorções,
ocorridas com aprovação da
lei n.º 12.350/2007.
CLÁUSULAS SOCIAIS E
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES

1. Oportunizar a todos os
servidores a utilização do Armazém da Família, independente do valor da remuneração recebida.

2. Fornecer auxílio transporte também quando o servidor estiver em licença para
tratamento de saúde, curso
de capacitação e à disposição de entidades de representação de classe.
3. Reduzir, em lei, a jornada
de trabalho dos servidores
municipais para 30 horas semanais, sem redução de salário e sem redução do horário de atendimento à população.
4. Conceder aos trabalhadores lotados em equipamentos da secretária municipal de
educação , além dos 15 dias
de recesso do mês de julho,
obedecido o calendário escolar, recesso durante 20 (vinte) dias, no período de dezembro a fevereiro, sendo os
períodos de afastamento consignados para todos os efeitos legais como se de efetivo exercício fosse. A reivindicação corresponde ao texto literal da Lei Municipal nº
8785/95 e o atendimento a
esta reivindicação restabelece a isonomia entre todos os
trabalhadores da Educação
em relação às férias e recesso.
5. Investir em capacitação e
formação do quadro próprio,
fundações e Autarquias, conforme necessidade de cada
órgão, com a participação
dos trabalhadores na elaboração e execução.
6. Alterar o artigo 95 do Estatuto dos servidores de
forma a garantir o horário
especial para estudantes.
7. Criar junto com o Sindicato instrumento que assegurem o fornecimento de
bolsas de estudo e licenças
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Campanha Salarial
bre benefícios previdenciários e Regime Próprio de
Previdência, abrangendo todos os servidores;

remuneradas para estudo, de
forma isonômica em todas as
secretarias e órgãos da Administração Indireta, tomando-se como parâmetro. Decreto n.º 1299/1993 e Portaria n.º 01/1994 da Secretaria
Municipal de Educação.
8. Para os cursos de
capacitação, o Município fornecerá auxílio transporte.
8.1. Os cursos de capacitação deverão ser realizados
em horário de trabalho;
8.2. Quando o curso for realizado fora do horário de
trabalho deverão as horas ser
pagas como extras ou compensadas;
8.3. Se os cursos forem realizados em horários diferentes daqueles do horário de
trabalho dos servidores, estes deverão ser dispensados
do trabalho para que melhor
possam aproveitar a capacitação;
8.4. Aos servidores em processo de reabilitação será
garantida formação e
capacitação, conforme funções de sua carreira.
9. Com relação ao Regime
próprio de Previdência dos
Servidores Municipais de
Curitiba, o IPMC ampliará o
debate sobre a gestão do sistema, escolha de conselheiros, financiamento, segregação de massas, promovendo
e ou efetivando:
9.1. Realizar Seminário em
conjunto com o Sindicato so-

9.2. Publicação de informativo mensal sobre a situação
financeira e atuarial do
IPMC, bem como a situação
patrimonial;
9.3. Envio aos servidores, a
cada trimestre, de extrato da
situação previdenciária individualizada;
9.4
Escolha de dirigentes do IPMC, inclusive o presidente, dentre servidores do
quadro próprio do Município;
10. O executivo Municipal
encaminhará à Câmara Municipal de Curitiba Projeto de
lei que trata do ICS ou apoiará o já existente, alterando
a lei n.º 9626/1999, conforme proposição que tramita
com o número n.º
99.00008.2008, de iniciativa
dos Sindicatos.
11. Garantir a participação
dos servidores no processo
de avaliação gerencial sistemática assegurando a
valiação das chefias pelos
seus subordinados.
12. Eleições diretas para
cargos de chefias.
13. O poder Executivo encaminhará ao Legislativo
Projeto de lei incluindo o
Assédio Moral dentre as condutas vedadas aos servidores públicos, bem como definindo a penalidade administrativa aplicável aos servidores que cometerem tal infração.
14. O Município realizará
cursos e palestras permanentes para capacitar servidores
sobre as temáticas de raça,
gênero, deficiência física e

orientação sexual.
15. Interromper o processo
de terceirização de serviços
públicos e, em respeito ao
inciso II do artigo 37 da
Constituição Federal, realizará concurso público para
manter quadro de pessoal
completo na administração
pública direta e indireta da
PMC.
16. O Município de Curitiba,
por ato de Chefe do Executivo ou por Lei Municipal, estabelecerá o prazo máximo
de 30 dias, prorrogáveis por
mais 30, para que os requerimentos formulados pelos
servidores, individualmente
ou por meio do Sindicato,
sejam respondidos. O não
cumprimento deste prazo
será caracterizado como desrespeito aos deveres funcionais previstos na lei n.º 1656/
58.
17. Modificar a legislação
Municipal permitindo a acumulação de até dois adicionais quando pagos por motivos ensejadores diferentes,
tais como, adicional de insalubridade e responsabilidade
técnica, risco social e adicional de insalubridade, entre
outros.
18. Implantar política de incentivo de difícil provimento
em todos os órgãos e secretarias da administração direta
e indireta.
19. Discutir com o Sindicato a reformulação das escalas extras.
20. Fim dos desvios de função.
21. Adotar medidas para dar
maior agilidade ao atendimento na Perícia Médica,
bem como para humanizá-lo.

22. O Município, em conjunto com o Sindicato,
reavaliará a normativa n.º
01/2008, que trata das declarações de comparecimento
para atendimentos de saúde.
23. Atestados expedidos por
médicos convenciados, com
duração não superior à 3
dias, serão entregues diretamente às chefias locais para
que informem o afastamento por meio do boletim de
frequência ou imediatamente por meio eletrônico, sem
necessidade de passar pela
perícia médica.
24. O chefe do Executivo
dará integral cumprimento
aos dispostos nas normas
existentes, proibindo, nos locais de trabalho da Prefeitura, a realização de propaganda de empréstimos e outros
produtos e serviços financeiros.
25. Criar mecanismos de
remanejamento sistemático e
anual entre locais de trabalho para os servidores de todas as secretarias, assim
como já ocorre na Secretaria Municipal de Educação.
26. Realizar o pagamento
dos vencimentos dos servidores na Instituição financeira e agência indicadas pelo
servidor.
27. Manter quadro de pessoal para substituir servidores com licenças e demais
afastamentos.
28. Regulamentar procedimento de mudança de área
de atuação intersetorial, envolvendo todas as secretarias, autarquias e fundações,
nos termos do inciso I do artigo 3.º, artigos 50 e 51 da
Lei Municipal 11.000 de 03

de junho de 2004.
29. Modificar a legislação
relativa ao Processo Administrativo Disciplinar de forma a assegurar o contraditório e ampla defesa em todas as fases, inclusive com
atuação de advogado na
Sindicância. As intimações
dos advogados e envolvidos
deverão de dar com 10 dias
de antecedência. Aos indicados em Processo Administrativo Disciplinar será assegurado o direito à fruição de
férias e licença prêmio assim que encerrada a fase de
instrução do processo.
30. O sindicato integrará a
comissão que está revendo
o estatuto dos servidores
municipais.
SAÚDE DO TRABALHADOR

1. Investir na melhoria das
condições de trabalho dos
servidores, adequando o ambiente de trabalho de acordo
com as normas técnicas de
ergonomia, medicina e segurança do trabalho.
2. Instituir comissões locais
de saúde do trabalhador a serem eleitas por seus pares,
identificando riscos à saúde
do trabalhador, sugerir adequações e contribuir na definição das políticas de prevenção.
3. Desenvolver pesquisas e
analises adotando procedimentos para identificar e reconhecer o nexo epidemiológico quanto às doenças
ocupacionais prevalentes em
determinados grupos ocupacionais.
4. Com relação à Comunicação de Acidente de Trabalho serão adotadas novas
medidas.

Em breve divulgaremos no site do Sismuc a pauta de reivindicações completa - www.sismuc.org.br
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Filme: Sombras de Goya
fluente Frei Lorenzo (Javier
Bardem), também retratado
por Goya, conseguem evitar
que ela seja brutalmente torturada nos porões da Igreja.
Estes personagens e os horrores da guerra, com os seus
fantasmas, alimentam a pintura de Goya, testemunha
atormentada de uma época
turbulenta.

Nos primeiros anos do
século XIX, em meio ao radicalismo da Inquisição e à
iminente invasão da Espanha
pelas tropas de Napoleão
Bonaparte
(Craig
Stevenson), o gênio artístico
do pintor espanhol Francisco Goya (Stellan Skarsgard)
é reconhecido na corte do
Rei Carlos IV (Randy
Quaid). Inés (Natalie
Portman), a jovem modelo e
musa do pintor, é presa sob
a falsa acusação de heresia.
Nem as intervenções do in-

Título Original: Goya’s
Ghosts
Gênero: Drama

Dia 13

Dia 17

Dia 19

Reunião do Urbanismo
Pauta: organização da pauta específica
Horário: 19h

Assembleia Geral
Pauta: retirada da Comissão de Negociação, Comissão de Mobilização, eleição
dos representantes dos conselhos ICS, IPMC e Educação, e aquisição de imóvel
Horário: 19h

Entrega da pauta de reivindicações
Horário: 16h
Local: em frente à prefeitura

Ficha Técnica

Tempo de Duração: 113
minutos
Ano de Lançamento
(EUA / Espanha): 2006
Direção: Milos Forman
Elenco
Javier Bardem (Irmão
Lorenzo)
Natalie Portman (Inés /
Alicia)
Stellan Skarsgard (Francisco Goya)
Randy Quaid (Rei Carlos
IV)

AGENDE-SE

Dia 16

FEVEREIRO
Dia 11
Reunião da Fundação
Cultural
Pauta: organização da pauta específica
Horário: 19h

Dia 12
Reunião da Guarda Municipal
Pauta: organização da pauta específica
Horário: 19h

Reunião dos Aposentados
Pauta: organização da pauta específica e ação sobre
o reenquadramento dos
aposentados, abrangidos
pela lei 11.000, que estavam
no final da carreira em junho de 2004
Horário: 14h

Dia 16
Reunião da FAS
Pauta: organização da pauta específica
Horário: 19h

Dia 18
Reunião da Educação
Pauta: organização da pauta específica
Horário: 19h

Dia 19
Reunião da SMEL
Pauta: organização da pauta específica
Horário: 19h

Dia 20
Carnaval da CUT “Balança Povo que Meirelles
Cai”
Concentração: Praça Santos Andrade
Horário: 16h

MARÇO
Dia 14
1º Seminário Sobre Saúde
do Trabalhador
Local: Hotel Caravelle
Endereço: Rua Cruz Machado, 282 - Centro
Horário: 8h às 18h

Inscrições e informações: 3322-2475 ou site:
www.sismuc.org.br
- Com direito a certificado
- Vagas limitadas

Calendário Anual das reuniões de
representantes por local de trabalho
17 de fevereiro
31 de março
28 de abril
26 de maio
30 de junho

31 de julho
25 de agosto
29 de setembro
27 de outubro
24 de novembro

Em dois horário: 9h e ás 14h, no Sismuc

