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Editorial

As coisas simplesmente
não acontecem
Há mais de quinze anos os trabalhador es do serviço público não se
mobilizavam de forma unificada. Nesse período a política de recursos humanos
da prefeitura municipal de Curitiba vem se tornando cada vez mais perversa.
As r emuneraç ões var iáveis l evam os trabal hadores a se aposentarem em
estado de miséri a, já que seus salários estão abaixo até mesmo do que
municípios de menor arrecadação em nosso estado. Não bastasse, agora
nos tiraram o direito de nos alimentar, economizando dinheiro com a comida
dos trabalhadores.
Chegamos ao limite e tomamos as rédeas da nossa luta. A administração
Beto Richa se abalou, masao invés da valorização, prefere recorrer ao judiciário,
que diz reconhecer nosso direito, mas não o respeito, ao proibir que 90% dos
servidores façam greve. Continuamos mobilizados, porque todos os nossos
objetivos não foram alcançados . Nossa soma tem que s er 100% para
conq uis tar mos nos sas perdas salar iai s, desc onto previdenciário nas
remunerações variáveis para termos aposentadoria digna e o sagrado direito
à alimentação.
A justificativa da prefeitura para a desvalorização dos trabalhadores é a
cris e. Que não jus tifica, porque sabemos que uma res posta positiva aos
trabalhadores aumenta seu poder aquis itivo, potencializando a economia na
cidade. Que o auxílio pecúnia para todos alimenta o comércio em todas as
regionais.
Queremos c ontribuir c om o fi nal da c ris e e, por iss o, defendemos
mudanças sobre condições de trabalho, salário, falta de funcionários, assédio
moral. Para tudo isso dizemos “não”.
Estamos quebrando nossas algemas e grilhões ao exemplo da luta dos
negros com o movimento dos servidores. Somos provocados a reagi r e a
reaç ão c ontinua poi s nos sa g reve es tá s us pensa, mas c onti nuamos
mobilizados e nosso objetivo é chegar a uma valorização de 100% em todos
os quesitos. Não vamos esquecer este número e nem perdê-lo de vista. Vamos
compará-lo a li ber dade inc ondic ional da l uta dos neg ros e conti nuar
organizados e mobilizados, porque as coisas simplesmente não acontencem.
Diretoria do Sismuc

Sismuc lança campanha
de cadastramento

Sismuc lançouhá alguns
dias uma campanha de
cadastramento de todos
os servidores que trabalhamna prefeitura de Curitiba. Osdados serãoutilizados, principalmente, para uma atualização do
banco de dados do sindicato e para
envio de informações e documentos
úteis aostrabalhadores. Alémdisso, os
dados servirão para estudos sobre a
organização dos servidores em cada
local de trabalho,a fim de aperfeiçoar
a atuação sindical em todaa cidade.

A campanha vemsendo desenvolvida conjuntamente comos representantessindicais noslocais de trabalho. Um
brevequestionário pode ser respondido
rapidamente sem dificuldades.
Os servidores que ainda não responderamao questionário devem procurar os representantes dos locais de
trabalho.Caso nãohaja, o servidor que
tiver disponibilidade pode contribuir
com a tarefa, ficando responsável pelos
questionários. Para ser um colaborador
dacampanha oservidor deve ligar para
3322- 2475.

Campanha

Coluna do leitor

Reposição
Gostaria de saber como f icaram as negociações de reposição do dia
31/03/09. Na escola em que eu trabalho todos lev aram falta. O dinheiro
do PPQ - Programa de Qualidade e Proditiv idade está pra v ir este mês,
porém, se o serv idor tiv er uma falta, perde o direito ao PPQ. Gostaria de
saber o que o sindicato tem f eito a este respeito. O certo seria vocês
lutarem pra que essa f alta não v á para a f olha de pagamento dos
serv idores. Na paralisação de 2007 eu participei e a falta da paralização
f oi retirada. Desse jeito vocês v ão perder a conf iança dos serv idores e
não v ão mais ter f orça nas grev es e paralizações.

Em defesa do direito
dos trabalhadores
Dois adesivos ebotons confeccionados pelo Sismuc estão sendo
distribuídos aos servidores. A atividade faz parte das campanhas
pela defesado direito de greve
noserviço público e pela aprovação de lei de
inibição das práticasde assédio moral também no serviço público.

Débora da Costa Soares, servidora
EXPEDIENTE

Resposta: Os sindicatos (Sismuc e Sismmac) entraram como recurso tanto da
faltaquanto dasdemais perdas.Agora sabemos que a Prefeitura tentará ao máximo
fazer comque os/as servidores/as que entraram em greve sintamas consequências.
Os esforçostem sido para que isso não aconteça, porém, temos que focar também
naquilo que fezcom que entrassemos em greve: salário e condições de trabalho.
Continuando em movimento, agora, a partir dos locais de trabalhos, para
avançarmos naquilo que pode mudar mais consistentemente nossas vidas.

Envie comentários, sugestões
e opinião para imprensa@sismuc.org.br.
acesse www.sismuc.org.br
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Sismuc reafirma rejeição à
cobrança do imposto sindical
Debate é motivado por medidas governamentais que abrem precedentes.
ma decisão recente do
governo federal está na
contramão daquilo que
os sindicatos de orientaçãoclassista defendem.
A In struçã o Normat iva n º 1, de
set embro de 2008, expedida p elo
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), regulamenta a cobrança do
imposto sindical no serviço público.
Do mesmo ministério foi publicada
também aNota Técnica 36, em 12 de
março de 2009,que permitea qualquer
entidade legal habilitada recolher o
imposto, caso o sindicato não o faça.
Buscando aprofundar o debate
co m a ca te go ria, o Sismu c ve m
realizando uma série de seminários. No
último dia 25, sob o tema “Concepção
sind ic al d a CUT”, servido re s se
reuniram na sede do sindicato para
discu tir o qu e fazer em relaç ão às
determinações do governo sobre o
impost o sindical. Dentre os debatedores estavam o presidente da CUT
Paraná R oni Anderson Ba rbosa, a
presidente do SismucIrene Rodrigues,
o diretor do Sismuc Patrick Baptista e
o assessor jurídico do Sismuc Ludimar
Rafanhim. Aatividade apontou para os

servidores presentes que esse tema é
antigo e bastante controverso para o
sindicalismo brasileiro.
Durante sua fala,Barbosa destacou
a posição histórica da CUT contra a
cobrança do imposto sindical esobre a
proposta da central para o governo
fe deral. “Nós orie nta mos p ara a
devolução do imposto quando ele for
cobrado e apresentamos ao governo
um projeto para substituiro imposto
sindical pela contribuição negocial,a ser
cobrada apenas se for aprovada em
assembleia”, disse. Segundo ele, esse
seria um mecanismo para favorecer
sin dica tos ativos e que rea lmen te
defendem os trabalhadorese acabaria
com os “sindicatos de gaveta”, que
existem apenas na lei para favorecer
oportunistasque recolhem o imposto.
Umdos comentáriosrealizado por
umservidor questionavao fatoda CUT
ficar com parte do dinheiro de sindicatosque recolhemimposto sindical,
o que seria co ntra ditó rio com os
princ ípio s d a c entral. So bre isso,
Barbosa afirmou que a po sição da
CUT aprovada em seus congressos
dete rminou o rec olhime nto de sse
dinheiro enquanto o imposto existir,

Seminários pretendem aprofundar debate com a categoria.

Ministro Carlos Lupi toma medida unilateral.

porque outras centrais “pelegas” se
aproveitam d esse rec urso para se
in stru ment aliz ar cont ra a CUT e
concorrer emeleições sindicais.
O debate também abordou formas a utônomas d e financia mento
sindical. O advo gado Ludimar Rafanh im apresentou as alternat ivas
previstas em lei ou admissíveis para a
sustentação financeira dos
sindicatos e das suas campanh as. Um do s exe mplos
apresentados refere-se ao
fundo de greve, um recurso
a serarrecadado especificamente para financiar atividades sindicais em períodos
de movimentação e sustentar ostrabalhadores punidos
por participaçãoem greves.
Atitude
“O M in ist ro d o
Traba lho extra polou os
limites do seu poder regulamen tar quand o man dou
que se ja d e sc on t ad o o
impo sto sindical dos vencimen tos dos se rvidores
esta tutários. A Instru ção

acesse www.sismuc.org.br

Normativa fere a Constituição Federal
e a fronta a hie rarqu ia das norma s”,
ressalta Rafanhim.
Seguind o o rien ta ç ão d e su a
assessoria jurídica e da CUT, o Sismuc
se habilitou a recebe r o dinheiro do
imp osto sindica l, pela primeira vez,
caso a prefeitura faça o desconto. Essa
ação tem o objetivo prático de evitar
que co nfederações sem legitimidade
venham a receber o montante.
Encaminhamentos
O sindicato se mant ém cont ra a
cob rança do imposto e uma açã o a
ser ajuiz ad a visa impe d ir qu e a
Pre feit ura d e Curitib a descont e o
imposto sindical em favor de qualquer
entida de. O debate , entretant o, não
est á esgo tado. Mais três encont ros
serão realizados pa ra discutir o tema,
com datas aindaa serem agendas pela
diretoria do sindicato. A intenç ão é
preparar a categoria para decidir sobre
e sse assun t o d a me lh o r f o rma
possível, antes de qualquer decisão a ser
tomada e que possa afetar a vida dos
servidores, principa lmente, se o descon to for realizado p ela prefeitu ra,
mesmo de forma unilateral.

Maio de 2009

4
Punição

Campanha de Lutas

Prefeitura
corta salários
dos servidores
Mesmo sem determinação da justiça e das tentativas
de negociação do Sismuc, PMC pune trabalhadores

Assembleia prepara mobilização
assembleiamarcada para
este dia 27, às 19 horas,
no Sismuc, avaliará os
encaminhamentos das
mobilizações da Campanha deLutas e prepara aretomada das
mesas de negociação com a prefeitura.
O objetivo é cobrar o compromisso
assu mid o p ela a dministraçã o de
rediscutir o reajuste salarialda categoria,
uma vez que a pauta dos servidores não
foi atendida. A diretoria do Sismuc
mantém o eixo da campanha com as
reivin dicações de recuperaç ão das
perdas salariais, auxílio-alimentação
para todos e incorporação das remunerações variáveis.
Na s última s seman as, vá rias
atividades vêm sendo desenvolvidas,

tanto nos locais de trabalho, como no
centroda cidade e terminaisde ônibus.
De ntre as açõ es est ão c ole tas de
assinaturas, panfletagens,debates com
a população e com os servidores.
Outra pauta a serapresentada para
acategoria, na mesma assembleia,é uma
propostade ação civil pública contra a
atual gestão da prefeitura. O objetivo é
denunciar ao Ministério Público o
reajuste salarial irregular dos cargos
comissionados. A medida nem sequer
tramitou na Câmara, conforme exige a
lei municipal e foi realizado por meio
de uma manobra, segundo o assessor
jurídico do Sismuc Ludimar Rafanhim.
Oíndice dessesreajustes estáem estudo
pelo Dieese e será apresentadoem breve.

Enquete

População apoia servidores
Servidores voltam a se reunir neste dia 27.

ma decisão arbitrária da
atual gestãoda Prefeitura
mostrou, mais uma vez,
a intransigência e o desrespeito a direitos básicos
dosservidores. No último dia 20, vários
servidores ligaram ao sindicato denunciando a aplicação de descontos das
remunerações variáveis pelos d ias
parados devid o a pa rticipação na
paralisação do dia 31 de março e na
greve de abril. O corte configura uma
dupla punição aos trabalhadores, pois
os descontos também estão incidindo
sobre ovencimento básico.
A diretoria do Sismuc vinha reafirmando nas reuniões de negociação e
por meio de documentos que o desconto é uma medida punitiva que fere
o direito de mobilização dos servidores.
Um recurso protocolado pelo Sismuc,
no dia 27 de abril, n a p refe itura,
reivindica que asfaltas não sirvam para
“alterar avaliações com vistasa reduzir
ou suprimir as vantagensdos servidores
decorrentes dos Programas de Qualidade eProdutividade”. Além disso, foi
enviado o ofício 78/09 pa ra vários
secretários exigindo a mesma atitude.
Mesmo sem nenhuma determinação da justiça para que o desconto

fosserealizado, a PMC optou em punir
os trabalhadores. “A prefeitura está
usando isso para jogar a cat egoria
contra o sind icato e evitar que os
servidores voltem a se mobilizar. Eles
querem ‘dar uma lição’ e desconsideram nossas reivindicações”, entende
Marcela Alves Bomfim, presidente
interina do Sismuc.
Em reunião, no último dia 14, os
representantes dos trabalhadores pontuaram a questão mais uma vez com o
secretário de RH Paulo Schimidt. O
compromisso da administração era
enviara resposta até o dia 20 de maio.
No entanto, os descontosforam aplicados sem nem mesmo uma comunicação informal aos diretores do Sismuc.
Para revertera punição, o sindicato
aposta na mobilização da categoria. A
devolução do dinheiro dos servidores
pode ser realizada por meio de uma
folha de pagamento suplementar, a
exemplo de outrosanos, e depende,
apenas, de uma decisão política da
ge st ão Rich a. Na asse mb leia do
próximo dia 27 se rã o d eb at id as
atividadespara pressionar a prefeitura
a voltar atrás da decisão e recolocar em
pauta as reivindicações dos trabalhadores.

Sismuc e o Sismmac
estão realizando atividades conjuntasde mobilização voltados para
a população. Panfletagensnos terminaisde ônibusda cidade
e coletade assinaturas para abaixoassinado estão em andamentoaté o

finalde julho.
E a julgar pelas opiniões, as reivindicações dos servidorestêm apoio.
Perguntadas sobre o que achavam da
lutados servidores pela recuperação
das perdas salariais e contratação de
ma is se rvido res, as pe sso as re sponderamo seguinte:

“É uma boa, pois assim eles trabalham com
mais vontade, com mais ânimo. Se não
ganha o suficiente não fica contente”.
Tereza Ferreira dos Santos, diarista

“Acho importante eles reivindicarem,
porque a valoriza o trabalho deles e
melhora para a população também, porque
daí o funcionário trabalha melhor, dá mais
atenção para a sua profissão”.
Andressa Cabral Barbosa, digitadora

acesse www.sismuc.org.br

“Minha família utiliza a escola e as unidades
de saúde do município. Acho importante
que o servidor seja valorizado e tenha mais
gente nesses locais, porque acho que
melhora o serviço prestado”.
Tailor Soares de Lima, motorista
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Paralisação

Notas

24 de junho é dia de
“Pausa pela qualidade”
ando continuidadeàs atividades de mobilização
da categoria pelo atendimento das reivin dicações, o Sismuc convoca todos os trabalhadores do serviço
público de Curitiba para a “Pausa pela
Qualidade”, a ser realizada no dia 24
de junho. O objetivo é mostrar aos
usuários a indign ação da categoria
quanto ao salário, condiçõesde trabalho
e quantidade reduzida de servidores no
serviço público municipal. A pausa
deve durar 10 minutos em todos os
loc ais e os u su ário s de ve m se r
in formado s sobre o s motivos da
mobilização.
A manifestação é também uma
resposta ao programa “Pausa para a

qualid ade”, da prefeitura, que, em
hipótese, garante um tempo para a
prática de ginástica laboralna jornada
diária . Po rém, com a c orre ria do
cotidiano , sobretudo pela falta de
servidores nos locais de trabalho, isso
fica inviáve l. Assim, o o bjet ivo é
mostrar quequalidade no trabalho, bem
co mo qua lid ade d e vida pa ra os
servidores se constrói com estrutura
adequada, reduçãoda carga de trabalho
e valorização profissional.
Aorientação doSismuc é para que
todos os servidores p articipe m da
atividade, parandoas atividadespor 10
minutos. Estetempo pode ser utilizado
para esclarecera população usuária dos
serviços, pois as conquistas se revertem
em ganhos para eles também.

Manifestação

A CentralÚnica dosTrabalhadores do Paraná realiza seu 11ºCongresso Estadual
(Cecut) nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2009, na Associação Banestado, na
Praia de Leste.O evento reúne representantes de sindicatos filiados à CUT de
todo o Paraná. Os servidores municipais de Curitiba serãorepresentados por
delegados eleitos na assembleia realizada no dia 5 de maio. São eles: Irene
Rodrigues, Alessandra Cláudia de Oliveira, Marcela Alves Bomfim, Natel
Cardoso dosSantos, Sueli Aparecidado Prado, Suely Araújo, Salvelina Borges,
Daniel Mittelbach, Kathleen Marczynski, Alessandro AlkoCordeiro, Juliano
Rodrigo Soares,Lindaci Soares,Ilma AlvesBomfim, Patrick Leandro Baptista
(delegado daFessmuc), e Marilena Silva (delegada natapela CUT).Os suplentes
são Sebastião Alves e Vera Armstrong.

10º Congresso Nacional da CUT
Para o 10º Congresso Nacional da CUT, que ocorre no período de 3 a 8 de
agosto, em São Paulo, também já estão eleitos os delegados e suplentes do
Sismuc. A votação ocorreu na mesma assembleia em que foram eleitos os
delegados para o Cecut. Conforme estatuto da central, foram eleitos seis
delegados. São eles: Irene Rodrigues, Alessandra Cláudia de Oliveira, Marcela
Alves Bomfim, Patrick Leandro Baptista, Daniel Mittelbach e Kathleen
Marczynski. Os suplentes são: Sueli Aparecida do Prado e Suely Araújo. Tanto
no Cecut comono Concut, os representantes dos servidoreslevarão propostas
para serem votadas pelos demais delegados. Entre os pontos estão a defesa
do direito de greve no serviço público.

Conferência de Educação

Quebrando as “algemas”
mato realizado no último
dia 13, em frente à prefe it ura , fez p art e do
Calendário de Lutas da
categoria.A manifestação
lembrou o Dia da Abolição da Escravatura (13 de Maio), no Brasil, e a luta
dos servidorescontra as“algemas” das
remuneraçõesvariáveis. O Sismuc vem
defendendo a incorporação desses
valores ao salário,para que os mesmos
incidam sobre as aposentadoriase para
que não sirvam d e instrumento de
pressão daschefias para, dentre outras
co isas, impe dir a pa rt ic ip ar e m
atividades coletivas organizadas pelo
sindicato, como vem ocorrendo.

11º Cogresso Estadual da CUT

A etapa municipal da Conferência Nacionalde Educação (Conae) já tem data
marcada. O evento ocorre nos dias 15, 16, 17 de junho, no Colégio Estadual
do Paraná. Dentre os pontos a serem levados pelos servidoresmunicipais da
educação estão as condições precárias de trabalho, o direito à alimentação, a
falta de vagas nos CMEI´s, a falta de profissionais para que se possa oferecer
um serviço de qualidade. Todas essas questões têm a ver com a valorização do
trabalhador da educação e serão apresentadas para o debatetanto municipal
como nacional. Inscrições no Sismuc, pelotelefone 3322-2475.

Democratização dos meios
de comunicação

Servidores se manifestam contra
atitudes autoritáriasda prefeitura.

A Escola Sul e as CUT’s de SC, PR e RS realizaram nos dias 13, 14 e 15 de
maio de 2009 a Pré-Conferência Regional Sul de Comunicação: Comunicação
& Transformação Social. Os debates envolveram os temasda agendado setor
de políticaspúblicas para a comunicação e o papel da CUT edo movimento
social no processo de conferência. Oevento foi preparatório para a Conferência
Nacional, que será realizada de 1º a 3 de dezembro e para o 5º Encontro
Nacional de Comunicação da CUT, previsto para 8a 10de julho,em Salvador,
Bahia.

acesse www.sismuc.org.br
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Denúncia

Gestão Richa está sob Cai a qualidade do ser viço
investigação do MP
M inisté rio Pú blico
( MP) in ve st iga de núncias de irregularida des em licit açõ es
praticadas pela atual
gestão da prefeitura. A medida foi
tomada após a entrega de um dossiê
c om mais de 500 p ágin as d e
documentos comprobatórios, por
parte da bancada de oposição da
Câmara Municipal de Curitiba, no
último dia 8,ao ProcuradorGeral de
Justiça do Paraná, Olympio de Sá
Sotto Maior Neto. Em síntese, os
temas questionados dizem respeito a
graves indícios de irregularidades em
licitações.
O MP foi procurado depois que
as denúnciasforam desconsideradas
pe la maioria dos vereado res da
Câmara Municipal de Curitiba, órgão
responsá vel p ela fiscalização do
poder executivo. Veread ores que
apoiam o prefeit o Beto Richa se
negama assinar o pedido de abertura
de u ma CPI pa ra in ve stiga r as
contratações de empresas realizadas
pela administração municipal nos
últimos anos.

A vereadora professora Josete,
umas dasdenunciantes, conta que agua rda retorno do MP sobre as
investigações e espera a abertura de
inquérito para apuração d as irregularidades. Quanto à Câmara, “não
hádisposição dos demais vereadores
em aprovar a CPI nesse momento, a
não ser que surja um fato novo”, diz.
A p opulação tamb ém p ôde
tomar conhecimento de parte dos
fatos pela imprensa (verabaixo coluna
publicada no jornal Gazeta do Povo,
nodia 23de abrilde 2009). Dois fatos
recentes ganharam destaque:o caso
da empresaIguatemi, que faturou R$
6,3milhões da Prefeitura e cujo dono
Alberto Klaus pe diu renúncia da
presidência do PP, apósa publicidade
do s fa to s; e os c asos da Laine
Ma nute nçã o d e Áreas Ve rdes e
Viaplan Engenharia, que faturaram
mais de R$ 40 milhões, sendo que a
primeira é de parentes do presidente
da Câmara João Cláudio Derosso e
a segunda consta como doadora da
última campanha para prefeito de
Beto Richa, o que gera mais suspeitas
de fraude.

Ponto de ônibus instalado por empresa pende na rua Itacolomi, no Portão.

terceirizaçãodos serviços
é uma prática que tem como princ ipal objet ivo
reduzir os custos com o
trabalho.Esse mecanismo
consiste na contratação de empresas
(terceiros) para a execução de serviços,
livrando a contratante dos encargos
sociais com trabalhadores. Assim, para
oferecer um serviço “mais barato”, a
terceirizad a precisa pagar salários
menorese realizaro máximo de tarefas
possíveis no menor tempo, senão o
negóc io não vale a pe na. Por esse
motivo a terceirização consisteem uma
mo da lid ade d e p rec ariza ção d as
condições de trabalho e que reflete
sobre a qualidade doserviço executado
por essas empresas.
No serviço público issofica ainda
mais evidente devido a contratação ser
base ada no menor preço entre os
concorrentes, quando não se trata de
licita ções fo rjad as p ara favorec er
políticos eseus doadoresde campanha.
Assim, para “ganhar” um contrato, a
empresa precisa oferecer o menor valor
possível. Resultado: a qualidade do
serviço e as condições de trabalho
dessestrabalhadores ficamem segundo
ou terceiro plano.
No dia 6 de abril, por exemplo,
moradores ligarampara oSismuc para
denunciar um problema resultante da
terceirização. Um ponto de ônibus
recém instalado, no bairro do Portão,
estava caindo.O serviço, antes realizado
po r servid ore s da pre fe itu ra, f oi
executado por uma empresa contra-

acesse www.sismuc.org.br

tada,porém, quandose trata de resolver
o prob lema a pre feitura en via os
servidores municipais.
A prefeitura não divulga, mas em
Curitib a nã o é só a instala ção de
equipamentos que foi terceirizada. Na
educação, porexemplo, toda a merenda
escolar agora é feita por uma empresa
e nã o mais pe las c oz in heira s do
município.A nutricionista da Secretaria
de Educação reconheceu isso,na última
reunião de negociação para pautas
específic as com represent antes dos
servidores. Além do prejuízo pedagógico, uma vez que os alunosnão têm
maiso contato com osprofissionais da
prefeitura e com o preparo d a alimentação, outro motivo de preocupação é quanto à perda do valor nutricional já que osalimentos oferecidos
são industrializados.
Já na saúde os problemas decorrem da terceirização de médicos nos
Cmuns, ao invés da contratação de
funcionários de carreira. Médicos que
nã o cu mpre m ho rários e fa lta de
hu man ismo no at end ime nt o a os
pacientes são alguns dos problemas
ge ra dos n a qua lid ad e d o serviço
prestado, devido aterceirização nessa
área.
A principal medida para barrar a
terceirização dos serviçosem Curitiba,
tem sido a exigência de concu rsos
públic os para con tratação d e mais
servidores. A medida, além deser uma
segurança para a melhoria do serviço
oferecido, tambémreduz a demanda e
a carga de trabalho aos servidores.
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Alimentação

Servidores têm que se virar no almoço
Com o limite de até R$ 800, 87% dos servidores ficam de fora do auxílio-alimentação de Richa.
A conta feita pela prefeitura não tem mágica.
Oauxílio-alimentação de
Richa reduz os gastos da
prefeitura com alimentação dos servidores em R$3,1 milhões
em relação ao que havia sido previsto
pela Loa, neste ano. O resultado não
poderia ser outro a não ser a redução
da quantidade de servidores atendidos.
A medida da prefeituraque cortou

a refeição de muitos servidores causa
transtornos em muitos locaisde trabalho.
No Zoológico, por exemplo, os
cerca de 50 servidores que recebiam a
marmita ficaramsem almoço. Além do
aumento dos gastos com comida,já que
cada servidor deve comprar seu alime nt o, h á uma sé rie de o ut ro s
problemas novos. Os relatos apontam
otempo para preparar comida em casa,
a dificuldade de acesso à mercados e

“Comida? Só para os leões”,diz um servidor do zoológico.
Ao lado, o buffet agora desativado.

restaurantes, poiso zôolocaliza-se em
local afastado, a fila para esquentar a
comida trazida de casa e o transtorno
para trazer oalimento até o trabalho.
O servidor João Sales da Silva,
funcionário há 14 anos, conta que a
prefeitura sempre garantiu a alimentaç ão, ma s ago ra procura se virar
trazendo marmita de casa.“Eles acham
que o cara que recebe mais de R$ 800
não precisa comer?”, pergunta.
No CMEI Conjunto AtenasII, na
Fazendinha,nenhum servidorrecebe o
auxílio-alimentação e os educadores
constatam a redução da qualidade da
me ren da c om a t erc eirizaç ão do
serviço. Uma servidora que não quis
se identificar por medo de represálias,
diz que quandoa comida era preparada
por cozinheirasda prefeituraa qualidade
e o sabor eram melhores. “A comida
era feita na hora. Agora a gente não
sabe como a comida é feita e nem o
prazo de validade”, diz. A contradição
é que esses traba lhadores servem a
co mida , ma s nã o te m dire it o à
alimentação.
A auxiliar de enfermagem Ivone
Maria Ribeiro dos Santos, da Unidade
deSaúde BomPastor, noVista Alegre,
ta mb ém c on firma que n in gu ém

Servidores como João perdem direito.

recebeu obenefício onde ela trabalha.
“Ficamos oito horas trabalhando, então,
nada mais justo do que ter direito à
alimentação”, diz. Como nin guém
pegava a marmita, devido à péssima
qualidade, a situação dos servidores da
US continua a mesma, ou seja, eles
trazem comida de casa,pedem marmita
emrestaurante ou vão para casa almoçar
correndo.
O Sismuc vem defendendo em
pautas apresentadas a prefeitura, em
anos anteriores, o auxílio-alimentação
para todos e no valor de R$ 10. Essa
reivindicaçãocontinua como ponto da
paut a da Ca mpanha d e Lutas dos
servidores.

Saúde

Desgaste físico e mental estão entre
maiores causas de afastamento na PMC
pressão por metas, aument o do ritmo e da
carga de trabalh o e o
autoritarismo das chefias
são algumas das práticas
gerenciais baseadasnas gestõesditas de
“qualidade total”. A tática é simples:
au me nt ar a produ tividad e, sem
au men to dos custos. Em o utras
palavras isso significa trabalhar mais e
melhor, ganhando a mesma coisa ou
às vezes até menos. As consequências
desse processo de ree strutura ção,
incorporados ao setor de serviços,
sobretudo nos últimos 20 anos, no
Brasil, sã o trágica s. Os re flexos
negativos disso são visíveis, sobretudo,
na saúde do trabalhador.

Dent re as p rincipais causa s de
afastamentode servidores, na prefeitura
d e Cu ritiba , em 2008, e st ão o s
transtornos mentaise comportamentais
e doenças osteomusculares. Dados da
Gestã o Un if ic ad a de R ec urso s
Humanos, da Secretaria de Recursos
Humanos (GURHU/RHSO/SMRH),
apontam que os transtornos mentais são
responsáveis por 29,9%do absenteísmo
(falta) no trabalho e 17,1%por doenças
oste-omusculares. Só no ano passado
foram registrados30.785 afastamentos
de servidores. O que representa quase
90% do total de trabalhadoresda PMC.
A médica do trabalho June Rezende
explica quedoenças típicasda atualidade
são as Lesões por Esforço Repetitivo

(LER) e Distúrbios Mentais e Doença s Ost eoMusculares. Tarefas monótona s, que ret iram a
liberdade ou não valorizam o conhecimento do trabalhador ouas pressões
pa ra a tin gir meta s e stão en tre as
princip ais causas d essa s do ença s,
segu ndo ela. “O levantament o de
informações para que os problemas
sejam diagnosticadossão fundamentais
para modificar esse quadro”, diz.
Porém, osdados referentesà saúde
do trab alha dor na PMC n ão são
fornecidos ao Sismuc, nem mesmo a
Comunicaçãode Acidente de Trabalho
(CAT),reclama VeraLucia Armstrong,
diretora de organização de base.

acesse www.sismuc.org.br

Visando enfrentar esse problema o
Sismuc vem realizando discussões e
cobrando soluções por parte da prefeiturapara melhorara qualidade de vida
dos servidores. Em março, por exemplo,
um seminário sob re saú de do trabalhad or, realizad o pelo sind icato,
promoveu um intenso debate entre
cerca de 200 servidores. Além de June
Rezende, também forampalestrantes o
técn ico em segurança do trab alho
Edevalter Bueno,o médicodo trabalho
Elver Morante e a diretora do Sismuc
Delourdes Barros Franco.
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Retroativo

Curtas

Ação coletiva exige
direitos para novos
sindicalizados
s servidoresnão sindicalizados têm até o dia 30
de junho para se habilitarema participar de uma
nova ação coletiva promovida pela Assessoria Jurídica do
Sismuc. O recurso exigirá o pagamento retroativo proporcional das remunerações variáveis incorporado ao 13º
salário e fériasdos últimos cinco anos.
Esta será a segundaação coletiva
a serencaminhada pelo sindicato sobre
essa questão.A primeira foi em 2007 e
resultou na incorporação das remu-

nerações variáveisao 13ºe férias, a partir
de então.O pedido é baseado em um
direito dos trabalhadores que havia sido
negado pela prefeitura. Porém, o que
ainda tramita na justiça e que deve ser
julgado em breve é o pedido para o
pagamento retroativo, a ser contado
desde 2002.
A nova ação pleiteará o retroativo
a partir de 2004, pois o limite imposto
pela justiça para reclamar direitos
trabalhistas é deno máximo cinco anos.
Para participar da ação basta sindicalizar-se.

Informe de utilidade
Herdeiros ou pensionistas do servidor ALCEU GONÇALVES DE
FREITAS, por favor, entrar emcontato urgente como departamento
jurídico do Sismuc, na pessoa das advogadas Andressa ou Raquel,
para resolver questão de seu interesse. O Sindicado é situado na
Rua Monsenhor Celso, 225-9.º Andar - Conjunto 901/902 - Edifício
Goiás, centro, CEP 80.010-150, Curitiba PR, ou pelo telefone para
agendar o atendimento: (41) 3322- 2475.

EDIT AL DE ASSEM BLÉIA GERAL ELEIT ORAL

Projeto de fundações
terceiriza serviços públicos
A Câmara dos Deputados, com o apoiodo Governo, pretende votar
o projeto de lei PLP92/07, que cria as fundações estatais de direito
privado, para atuar com servidores contratados pela CLT, nas áreas de
saúde, previdência complementar do servidor,assistência social, ensino e
pesquisa, formaçãoprofissional e cooperação técnica internacional. Os
sindicatos da CUT, incluindo o Sismuc, são contra o projeto, pois a medida,
naprática, terceiriza a saúde pública e atua no sentido de desmonte do
serviço público, abrindocaminho para irregularidades de todo o tipo, já
existentesem outras áreas do governo, entreguesa prestadorasde serviço.

***

Servidores estaduais
mobilizados
Os servidores estaduais também estão mobilizados. Elesreivindicam o
aumento do índice dereajuste proposto pelo Governo do Estado de 6%.
O Fórumdas Entidades dos Servidores Estaduais, composto por 13
sindicatos,pleiteia 15%de recomposição nos salários. O reajuste de Requião
foi aprovado na Assembleia Legislativa pela maioria dosdeputados, mas
novas mobilizações dos trabalhadores já estão previstas, a exemplo dos
servidores municipais.

***

Municipais de São José
dos Pinhais
Os servidores municipais de São José dos Pinhaisrealizaram, no dia 15
de abril, a primeira paralisação geral dos serviços na prefeitura. A
mobilização organizada pelo Sinsep foimotivada pela intransigência da
administração municipal que negou a concessão do reajuste de 18%.

***

Eleição do Sismuc
Está publicado, desde o dia 8, na página de editais do Jornal do
Estado, e na página doSismuc, o edital de convocação de assembleia geral
eleitoral (ver ao lado). Pelo documento, estão abertas por 20 dias as
inscrições de chapas a contar da data de publicação do edital. Já a votação
está prevista para os dias 7 e 8 de julho de 2009. As regras para realização
das eleiçõesencontram-se tanto no estatuto do sindicato quanto no edital de
convocaçãodas eleições.A novagestão assumirá a direção do sindicato
pelos próximos três anos.

***

Blog dos servidores
Está on-line, desde o dia 8de maio, o blog “Servidor em
Movimento”. Trata-se de mais um espaço para debates, trocas de
informações, comentários e sugestões a serem publicados em meio
eletrônico. Qualquer servidor tem acesso pelo endereço
www.servidoremmovimento.blogspot.com. Dentreas ferramentas
oferecidas estão links para agências de notícia, vídeos e imagens. O blog é
administrado pelo Sismuc, mas está à disposição de todos. O objetivo é
fazer do blog um centro de informações úteis para os trabalhadores.

acesse www.sismuc.org.br
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Crise

Presidente do IPEA defende ampliação dos serviços públicos
Marcio Pochmann prega aumento dos investimentos dos governos para combate à crise
m visita à Cu rit iba o
presidente do Instituto de
Pe squisa Eco nô mica
Avançada (IPEA) Marcio
Pochmann participou do
debate “A criseeconômica e os desafios
do Brasil”, no último dia 8. Aproveitando a oportunidade, o jornal do
Sismu c e ntrevist ou um dos ma is
influentes pesquisadores do governo
Lula. Além dedirigir umdos principais
centros de pesquisa econômica do país,
o economista Pochmann é professor
da Unicamp e autor de vários livros.
O ma is recen te “Qual desenvo lvimento? Oportunidades e dificuldades
do Brasil contemporâneo”, lançado
pela Publisher, f oi apresentado no
debate.
Além de abordar a crise e a situ ação do Brasil n esse con text o,
Pochmann também falou aos servidores sobre o serviço público brasileiro e o papel dos governos federal,
estadual e
municipal.

serviços que são demandos pelo setor
públicoe tambémo investimento.A sua
manutenção permite que o Brasil tenha
condições degerar empregoe produção
no futuro. O investimento, de certa
maneira, é umdiálogo com o amanhã.
E esse diálogo é importante, porque é
ele quegarante ospróximos empre-gos
e a própria elevação da produção para
que nós tenhamos crescimento sem
inflação.

de trabalho, exp ansão do emprego
fo rmal, red uç ão d a pob re za , da
desigualdade de renda. Mas a dúvida é
se me smo c om essa e xpa nsão da
e c o n o mi a
co nseguire “O investimento, de
mo s mant er
Jo rnal do
esse ciclo de
certa maneira, é um
Sis muc: As
bo ns resuldiál ogo com o amanhã” tados. Espemedidas governam enramos que etais do Braxista no nosso
sil são suficientes para evitar conse- país umgrande entendimentoem torno
quências negativas para o traba- da c rise , po rque isso pe rmit iria ,
lho?
so bre tud o, não in terromper essa
MarcioPochmann: Nóstemos dentro trajetória que o Brasil construiu na dedo IPEA um grup o d e t ra balho mocraciade combinar expansão ecoespecializado em projeções e, para o nômica com melhorias sociais.
ano de 2009, a nossa expectativa é que
o Brasil venha a ter umcrescimento do JS: E quanto às políticas do governo
PIB de 1,5 a 2,5%, inclusive com uma de redução de impostos e de transperspectivade crescimento maior para ferência de fundo público para a
o segundo semestre. Então, nós não iniciativa privada, como o senhor vê
esta mo s trab alha nd o co m uma isso?
perspectiva de recessão. Sabemos que MP: O que nós estamos fazendo, pelo
o Brasil, mesmo crescendo, não terá menos atéagora, tem sido aliviara carga
condição de criar emprego para todos tributária emdeterminados segmentos
aquele s qu e de seja m in gressar no que se imagina serem importantes do
mercadode trabalho. Portanto, mesmo ponto devista da demanda agregada.
com o crescimento econômico, nós Não é uma transferência do fundo
deveremos també m contar com o público. Não é o que você arrecadou
aumento do desemprego e essa é uma que você está distribuindo. De certa
questão important e que deverá ser maneira,está reduzindo sua capacidade
melhor analisada, porque nos últimos de arrecadação. Não tenha dúvida que
4 ou 5anos nósvínhamos construindo a decisão, no nosso ponto de vista, de
uma trajetória positiva de expansão da ter reduzido o IPI, por exemplo, e o
economia, com melhora no mercado imposto derenda, foimuito importante

JS: Sobre a pesquisa do IPEA comprovando que o Estado brasileiro já
estaria enxuto em comparação com
outros países, podemos dizer que o
aumento de gastos públicos poderia
ser uma saída para a crise?
MP: A função do Estado é prestar
serviços, além da regulação e demais
para evitar que a crise pudesse ser funções que cabem ao Estado. Nós
interrompida. Porque sem ser com- somos um país comenormes carência
ba tida levaria a u m grau d e co n- em termosde educação, saúde, serviços
taminação maior.No entanto,a decisão culturais, transporte e habitação. Parte
que foi tomada sem uma negociação dessas atividades dependem fundacom governadores de estado na região men talmente da ação do Esta do.
nordeste e norte fez com que nós le- Quando a gente olha o conjunto de
vá sse mo s o problema f isc al pa ra funcionários públicos no Brasil, a maior
estado s d o n orte e nordest e que p arte e st á co nc en trad a em t rê s
dependemdo fundo de participação categorias:segurança, educaçãoe saúde.
dos municípios, onde o IPI e o imposto Po rta nto, en ten demos que o e nde ren da f orma m a ba se d e ar- frentamento da crise, dasmazelas sociais,
rec ad aç ão . Isso significo u uma exigem a amp liação d os gasto s em
dificuldade de
educação, saarrecadação.
úde e seguran“é necessário enfrentar ça, por exemJS : O auas mazelas nacionais e plo, além de
mento de inoutros. E isso,
isso inegavelmente
ves timentos
de certa forma,
públicos ajupressupõe a ampl iação é difícil ser feito
da no co msem a contrado bem público”
bat e à cris e,
tação de mais
contribui de
fu ncion ários
alguma fo rpúblicos.
ma?
MP: Nós acreditamos que do ponto JS : Isso implica em aumentar o
de vista do governo federal a combi- quadro do funcionalismo.
nação que tem sido feita agora, em MP:Nós não estamos dizendoque tem
termos de procurar manter o nível de que contratar funcionário público para
gasto, seja de custeio e especialmente enfrentar a crise. Dizemos que . Nos
de investimento,contemplando uma anos 80 e 90 nós tivemos uma forte
redução dosjuros que faz comque nós retração do emprego público, uma
tenhamos um menor gasto financeiro redução de renda entre os funcionários,
é u ma combinaçã o ade quada. Na uma ampliação enorme da terceirização
medida em que você mantém o custeio, que, de certa maneira, comprometem
está garantindo basicamente o nível de parte importantedo serviçopúblico que
atividade, de remuneração, emprego, o Estado deve desenvolver.

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo do Meio Ambiente

Coletivo da Guarda Municipal

Comissão vai discutir
plano de carreira
A organização da Guarda Municipal vem resultando em avanços
importantes para estestrabalhadores. Na reunião de negociação das
pautas específicas, emabril, o secretário de defesa social Itamar dos
Santos concordou emconstituir uma comissão paritária
(representantesda prefeitura e dos servidores) para elaboração de
uma lei do regramento do planode carreira e para definição das
atribuiçõesespecíficas dos guardas municipais.
No último dia 15, os representantesda comissão foram eleitos
em reunião realizadano Sismuc. São eles José Juliano de Oliveira,
Everson Camargo, Fernando Luis de Mello e Marcelo Peruchi. Os
suplentessão Diogo Rodrigo Monteiroe Adriano Souza Pereira.
Os debatescolocam no centro a importância de corrigir uma
série de distorções na carreira dos guardase aponta para a
necessidade de valorização desses profissionais. Uma das principais
bandeiras a serem levantadas diz respeito à equiparação salarial dos
guardas aos demais servidores com cargos de nível médio. Como
comparação aponta-se que o salário inicial de um guardade R$
710,35, um dos menores do serviço municipal estadual, está bem
distante do salário inicial dos educadores, de R$ 1.095,62, sendo que
ambostem a mesma escolaridade.
Outro debate de interesse da categoria é quanto à PEC 534, que
iguala as funções da guarda municipal às demais forças policiais.
Exemplo disso é que dois guardas de Curitiba, Diogo Monteiro e
EversonCamargo, participaramda Marcha Azul Marinho,que ocorreu
em Brasília, também no último dia 14. A discussão sobre as funções
da Guarda Municipalserão debatidas,em breve,no Sismuc,em evento
ainda a ser agendado.

Coletivo do Abastecimento

Por melhores condições
de trabalho
Na medida em que a Secretaria de Abastecimento se expandiu,
também cresceram os problemas sobre as relações de trabalho. Os
Armazéns da Família oferecem um dos pioresambientes para
realização das atividades profissionais da prefeitura, tendo em vista
o volumede trabalho e a quantidade de pessoas atendidas.
No dia 8 de abril, em uma reunião para discussão de pautas
específicas, o secretário Norberto Ortigara ouviu cobranças em
relação às condições de trabalho dos servidores. Os
representantes dos servidores exigiram opagamento de
insalubridade ou periculosidade, devido aosfrequentes assaltos
nos Armazéns da Família. Elestambém cobraram um mobiliário
mais adequado às funções paraevitar doenças ocupacionais, já
denunciadas ao Sismuc, bem como a contratação de mais servidores
para atendimento em locais onde a demanda é muito alta, como no
caso do Armazém da Matriz. Sobre isso o secretário garantiu a
contratação de 47 agentes administrativosque aguardam, agora, a
nomeação.

Finalmente vai sair o PPQ
Depois de três anos de organização, luta e da participação no
movimento de greve,a Secretaria do MeioAmbiente finalmente
reconheceu o direito de isonomia sobre asremunerações. Os
trabalhadores do meio ambiente passam a receber o PPQ a partir de
julho, segundo palavrasdo secretário José Antonio Andreguetto. O
próximo passoé batalhar para que as remunerações variáveis sejam
incorporadasaos salários.
Esta foi uma das questões levadas à mesa de negociação de pauta
específica no meio ambiente, no dia 7 de abril. Outra questão é sobre
o fim das terceirizaçõese abertura de concursos públicos, alimentação,
regulamentação das escalas de trabalho e de cargos em desvio de
função. Essas e outras reivindicações continuam a ser levadas em
frente pelo Sismuc, masa participação dos servidores continua sendo
fundamental para os avanços.

Coletiva de Obras

Falta de consideração na SMOP
e de respeito
A falta de consideração com os servidores
foi o que
para com osrepresentantes dos trabalhadores
a SMOP, para
marcou a reunião do dia 24 de abril com
rio Mário
negociação de pauta específica. Nem o secretá
Moacir José da
Yoshio Tookuni e nem o superintendente
de questões
Silva estiveram presentes para a discussão
s variáveis,
importantes para a categoria. As remuneraçõe
do secretário”,
por exemplo, serão “remetidas para análise
dos
segundo um assessor, e quanto àalimentação
ma de forma
servidores, eles devem “resolver o proble
caseira”, segundo ele.
, dessa
O sindicato solicita outra reunião com a SMOP
de soluções
vez com a presença dosecretário epara discussão
para ospontos reivindicados.

Coletivo de Aposentados

Reuniões planejam atividades
Os aposentadosdemonstram que a luta sindical não é exclusiva
apenas para quem está na ativa. Em todas as manifestações dos
servidores, organizadas na campanha de lutas, os aposentados se
fizerampresentes, demonstrandosua indignaçãodiante dafalta de
reconhecimento da dedicação desses trabalhadores que se reflete
nosbaixos salários.Outras atividades também têm sido realizadas
para este segmento. Debates sobre saúde, passeiose planejamento
visando questões sociais,culturais e sobre direitos também fazem
parte das atividades desenvolvidas.
Os aposentadosque nuncaparticiparam docoletivo estão
convidados para reuniões ordinárias que ocorrem toda última
segunda-feira do mês, às 14 horas, no sindicato. Além da
confraternização e do planejamento de ações, os aposentados
tambémpodem relembrar os trabalhos realizados em prol de toda a
comunidade curitibana. A próxima reunião ocorre dia 25 de maio.

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

Coletivo de Educação

Em defesa da valorização
profissional
Em mais uma reunião para debatede pautasespecíficas, no dia 22
de abril, a comissão de negociação dos servidoresapresentou as
principais reivindicaçõesdos trabalhadores. A reunião tratou de
questõescomo a participação dosprofissionais de educação na
elaboração do projeto pedagógico das escolas, cei´s e cmei´s, planos
decarreira, promoção de atividades de capacitação, melhorias nas
condições detrabalho, incorporação das remuneraçõesvariáveis nos
benefíciosde aposentadoria,dentre outrosassuntos dapauta específica
daeducação. Umavanço importante acatado pela secretaria éa criação
da hora-atividade dos inspetores, sendo de uma a duas horas por
semana durante a jornada de trabalho, destinadas para a elaboração de
atividades a serem desenvolvidas nas escolas e cei´s. Destaca-se, ainda,
a democratização dassalas, antes restritas aos professores. A partir de
agora, o espaço também será utilizado pelosdemais profissionais e a
secretaria se comprometeu em elaborar novas placas constando “Sala
dos profissionais em educação”.
Na maioria das questõesa equipe da secretaria reconheceu os
problemas, tais como a falta de estrutura adequada nos locais de
trabalho, falta de profissionaispara suprir a demandapor serviços
oferecidos e desvios de função,como no caso dos cozinheiros. Um
dos próximos passos a serem dados, conforme compromisso da
Secretaria de Educação,é umareunião específica, composta também
por membros do sindicato, para organizar e avaliar um estudo
objetivando a valorização dos profissionais em educação que atendem
alunos da educação especiale o dimensionamento dosservidores nos
locais de trabalho para que se cumpra a hora-permanência. A iniciativa
foimotivada pela constatação doSismuc de que a prefeitura estaria
descumprindo normativasdo Conselho Estadual deEducação, que
prevê, no máximo, 1inspetor paracada 90alunos. O sindicato defende
uma redução da relação de profissionaispor alunos, com o objetivo de
melhorar as condições de trabalho e a qualidade do atendimento,
porém, a prefeitura vem mantendo, nos cei´s e escolas, 1 inspetor para
cada 150 alunos.Também se definiu pelaconstituição de uma comissão
para estudos visando a redução da carga horária dos trabalhadores.
Essas e outras questões serão revistas em novas reuniões.

Pela implementaç ão
do Nob/ SUAS
Um dos maiores problemas atuaisna FAS diz respeito à ausência
de um plano de cargos e carreiras para os servidores que atuam na
fundação. Em uma reunião realizada no dia 8 de abril, para debate de
pautas específicas, os representantes dos servidorescobraram a
implementação das gratificações de acordo com a complexidade das
funções exercidas pelos servidores e a criação de plano de cargos,
carreirase vencimentos dos trabalhadores da fundação, conforme as
diretrizes da Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social (Nob/SUAS).A exigência da categoria se justifica
umavez que o trabalho desenvolvido nesta área demanda
determinados conhecimentos e capacidades que devem ser
valorizados, algoque vem sendo ressaltado constantemente pela
diretoriado Sismuc nas reuniões com representantes da PMC.
Essas e outras questões, no entanto, foramremetidas pelos
representantes da fundação paraoutros fóruns de debate,como na
discussão da lei 11.000,a ser realizada a partir da primeira quinzena
julho.

Coletivo de Saúde

Ação para ACD´s
O Sismuc será autorda ação de enquadramento dos auxiliares
de consultório dentário (ACD’s),que realizaramconcurso público
em 1988, cujo edital exigia apresentação do diploma de ensino
médio. A medida visa corrigir uma distorção causada pela
prefeitura, pois estesprofissionais continuam enquadrados em
nível básico, conforme a lei 11.000.
A ação será movida até 4 de junho e a intenção do sindicato
é incluir todos os ACD’s no processo. O reenquadramento
desses servidores vemsendo pontuado nas mesasde negociação
desde 2006, porém, após as constantes respostasnegativas da
prefeitura não houveoutra alternativaa nãoser orecurso à
justiça. Maiores informações pelotelefone 3322-2475.
Em reunião com a Secretaria de Saúde, no dia 23 de abril,
conquistas importantes foram alcançadas. Entre elas a
inclusão de no mínimo um profissional farmacêutico em
cadaCmun e a inclusão de quadropróprio de auxiliares de
filtro
enfermagem nas ambulâncias. Também será disponibilizado
solar, como equipamentode proteção, nas unidades de saúde.

Os servidores municipais
agora tem um BLOG só deles.
acesse www.servidoremmovimento.blogspot.com

acesse www.sismuc.org.br
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Resenha: Para conhecer as
estratégias empresariais

Sinopse: Cegueira e barbárie
“

nsaiosobre a cegueira” éum retrato do caos em que a sociedade
estaria se, por alguma razão, de
repente, uma doença se espalhasse
rapidamente, de ixando todas as
pessoa s cegas. O filme, dirigido pelo brasileiro
Fernando Meireles, é uma adaptação da obra de José Saramago. A história
indica, por meiode uma situação fictícia, o despreparo das instituições e o
abandono de quaisquer princípios civilizatórios. Trata-se de uma crítica
contundente à sociedade e à competitividadeentre homens tendo, como
consequência um estado de barbárie. Nesse sentido, a humanidade se
encontraria em condições frágeis, bastando uma epidemia para desestabilizar
o fundamento das estruturas sociais, baseadas em umaorganização social
altamente ideológica.
Filme: Ensaio sobre a
cegueira (2008)
Elenco: Julianne Moore,
Danny Glover, Alice Braga,
Mark Ruffalo, Gael García
Bernal, Don McKellar, Maury
Chaykin, Martha Burns.
Direção: Fernando Meirelles
Gênero: Drama
Duração: 120 min.
Distribuidora: Fox Filmes

or meio de um estudo sobre relações detrabalho na atualidade, a
socióloga Simone Wolf apresenta
“Informatização do trabalho e
reificação: uma análise à luz dos
programas de qualidade total”. Trat a-se de pesquisa sobre estratégias
empresariais e a utilização de novas tecnologias que instituem os programas
dequalidade total(PQT), desenvolvidos pelo modelojaponês de gestão. Sob
o manto da autonomia, da participação e do cumprimento de metas, os
trabalhadores são envolvidos motivacionalmente a se doar cada vez mais
para a empresa. Alémda atividadefísica dotrabalho, asadministrações também
se apropriam doconhecimento do trabalhador a fim de desenvolver formas
de aumentar a produtividade ao menorcusto possível.
A obra expõe as diferençasociais, materializadas pela divisão do trabalho
na sociedade capitalista e é leitura indispensável para perceber as táticas da
gestões do trabalho atuais e os mecanismos de controle
sobre o trabalho e sobre o trabalhador.
Fic ha: W OLF, Si mone . In form ati zaç ão d o t rab alho e
reificação: uma análise à luz dos programas de qualidade
total. Campinas: Unicamp; Londrina: Eduel, 2005. p. 279.
Este livro pode ser adquirido pela internet, na página http:/
/www2.uel.br/editora/. Um artigo pode ser acessado pelo
en de re ço

h tt p: // ww w. fc la r. un es p. br /s oc /r evis ta /

artigos_ pdf_res/09/04-w olf.pdf.

Calendário de Lutas
Todas as segundas-feiras – Panfletagens em frente o ICS, das 7 às 9
horas.
Desde o d ia 09/05 – Barraca para
coleta de assinaturas para defesa do
dir eito de greve e valori zação dos
servidores . Na es quina da XV de
Novembro com a Monsenhor Celso,
a partir das 10 horas.
Todos os sábados – Panfletagem na
esquina da XV de Novembro com a
Monsenhor Celso e na Boca Maldita,
a partir das 10 horas.
De 15/05 a 31/07 – Panfletagens nos
ter minais, sempre a par tir das 17
horas.
15/05 – Terminal do Sítio Cercado
20/05 – Terminal do Carmo
22/05 – Terminal do Capão Raso
29/05 – Terminal do Camp. Siqueira
03/06 – Terminal do Capão da Imbuia
05/06 – Terminal do Cabral
10/06 – Praça Rui Barbosa
17/06 – Terminal do CIC

19/06 – Terminal da Fazendinha
26/06 – Terminal da Barreirinha
01/07 – Terminal do Portão
03/07 – Terminal do Boqueirão
08/07 – Terminal de Santa Felicidade
10/07 – Terminal de Vila Oficinas
15/07 – Terminal da Vila Hauer
17/07 – Terminal do Pinheirinho
22/07 – Terminal do Boa Vista
24/07 – Terminal do Centenário
29/07 – Terminal do Campo Comprido
31/07 – Terminal do Santa Cândida
27/05 – As sembl ei a Ger al par a
avali aç ão e enc aminhamentos da
Campanha de Lutas e aprovação de
ação civil pública. 19 horas, no Sismuc.
03/06 – Coletivo dos trabalhadores da
ass is tênc ia s oc ial. 19 horas, no
Sismuc. Pauta: estudo da Nob/SUAS
04/06 – coletivo da guarda municipal.
19 horas, no Sismuc
Pauta: regulamentação guarda municipal

15 a 17/06 – Conferência Nacional de
Educação (Conae), etapa municipal.
Local: Colégio Estadual do Paraná
24/06 – Pausa pela Qualidade em todos
os locais de trabalho.
29/06 – Coletivo dos aposentados,
14 horas, no Sismuc
30/06 – Reunião de representante por
local de trabalho. Das 9 às 12 horas e
das 14 às 17 horas, no Sismuc.
31/07 – Reunião de representantes por
local de trabalho
25/08 – Reunião de representantes por
local de trabalho
29/09 – Reunião de representantes por
local de trabalho
27/10 – Reunião de representantes por
local de trabalho
24/11 – Reunião de representantes por
local de trabalho

acesse www.sismuc.org.br

O rganizaç ão no
loc al de trabalho
Os servidores conquistaram o
dir eito à organização por local de
trab alho n a PMC há alg uns an os.
Pelo acord o de 200 4, os repr esentan tes têm direito a participação
sem desconto de horas e o sindicato
reembo lsa o valo r do trans porte.
São um braço do sindicato no
local de trabalho e atuam, prin cip al mente, p ar a demo cr atizar as
r el ações de trabalh o, exi gi nd o
respei to para co m o s servi dores.
Co ntri bu em d ir etam en te p ar a
m ud ar a r eali dade d os trabalhado res.
Se não há representante no seu
local de trab alho, org anize-se para
com eçar a fazer a d iferen ça.

