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Editorial

Separemos o joio do trigo
Curitiba cidade da gente, cidade do programa Mãe Curitibana, que diminuiu
a mortalidade infantil, Curitiba do programa Fome Zero, Curitiba do Armazém
da Família, da Linha Verde. Sim, es tá é Curitiba. A g rande Cur itiba do
tran sporte públic o, das escolas e Cmei´s, as sim como Roma , aquela do
grande império, ou de Atenas de tantos mitos, Curitiba não seria tão grandiosa
sem os seus trabalhadores? Pois, como falar do Armazém da Família, sem
citar o sofrimento e a insegurança de seus trabalhadores (guarda municipal,
agente administrativo, caixa, etc...) que muitas vezes dão o sangue e a saúde
para melhor atender os filhos da grande Curitiba.
Como falar da educação infantil, sem levar em conta a falta de funcionários
nos Cmei´s e o desrespeito à lei por parte da administração Richa, que não
proporciona condições para o cumprimento da hora permanência.
É com muito suor e lágrimas que cumprimos nosso dever e de maneira
penosa e sem valorização que oferecemos um serviço público de qualidade.
Mesmo que fiquemos até doente, continuamos nossa luta diária. Sabe por
quê? Porque temos compromisso com a população.
E é com pesar que vemos essa administração “patinar na lama ” da
corrupção e das troca de favores politiqueiros. Nos sentimos envergonhados
de ver o nome de funcionário público se confundir com mutretas em troca de
apoio político. Queremos deixar claro que nós trabalhadores e trabalhadoras
do serviço municipal nada temos haver com os escândalos. Não podemos
esquecer que os governos passam, mas nós, trabalhadores, continuamos.
Diretoria do Sismuc

Coluna do leitor

CMEIANDO PRECONCEITO
A pedofilia não faz distinção de cor, credo, nível social, pode estar
fora de casa como dentro dela, o que aliás é bem mais comum do que se
imagina.
A mídia já não assusta, cumpre bem o seu papel, onde o que importa
é o resultado que se pode conquistar através da notícia, pouco importando
a leviandade com que se trata o fato ou reflexos que esse possa causar
na sociedade. Como se fossemos dotados do poder de julgar e condenar,
quando, os erros não podem ser combatidos se não quando se façam
evidentes.
Como se o “Ser” viesse rotulado, humano ou monstro.
O que distingue então o homem e o monstro? O que distingue então
o educador e o monstro?
Retirar o s educ adores homens de sala e m CMEI’S, por um f ato
isolado, é discriminatório, desqualifica o trabalho de toda uma categoria
de educadores e fere a Constituição.
A educação não pode debilitar-se para fortalecer a credibilidade da
Administração Pública, que está menos interessada na verdade e muito
mais com a segurança de seu sistema.
Acredito sincera e firmemente que a educação deva ser pautada na
rejeição a qualquer prática de discriminação ou ato que possa estimulálo.

Organize-se no seu
local de trabalho
representante no local de
trabalho é uma conquista
dos servidores municipais
de Curitiba, resultante de
vários debates e mobilizações. É uma espécie de ligação entre o
sindicato e o local de trabalho e tem
papel fundamental na organização para
a defesa dos interesses dos servidores.
Os servidores de Curitiba contavam com 2 17 locais com representantes, no ano passado. Esse ano 42
novos servidores foram eleitos representantes. A eleição passa por reunião
no local de trabalho e o candidato deve
ter a aprov ação da maioria, comprovada por mei o de assinatura de uma
at a apropriada. As reuniões dos represent antes ocorrem uma vez por
mês, na sede do Sismuc e todo servidor
representante tem direito à liberação no
horário de trabalho e v ale transporte
para participar das reuniões.
Maria Zildelei Hanelt, auxiliar de
enfermagem do Cmun P inheirinho,
conta que resolveu ser representante
para t razer mais informações ao seu
local de trabalho. Ela diz que participa
sempre das reuniões no sindicato para
trazer questões elaboradas pelos cerca

Zildelei: representante dos servidores

de 100 servidores que representa, há
dois anos. “Nenhum local pode saber
exatamente o que acontece se não tem
representante. É o elo que você tem”, diz.
Há v ários l ocai s que ainda não
contam com representantes. Por isso, o
Sismuc convida os servidores para se
organizarem e elegerem sua representação por local de trabalho. A Secretaria
de Organização de Base está à disposição para ajudar na tarefa. Informações
pelo telefone 3322-2475.

Notas oficiais
Pesar
O Sismuc lamenta o ocorrido na educação infantil, mas tem clareza de que foi um ato
isolado. Os profissionais são comprometidos com seu trabalho e dedicção às crianças
no dia-a-dia, mesmo com todas as dificuldades. Os profissionais da educação entendem
que a educação infantil é a primeira porta para o mundo e é responsabilidade desses
trabalhadores indicar esse primeiro passo. Responsabilidade, capacidade e dedicação
caminham junt o com os EDUCADORES.
Lu to
O Sismuc lament a a mort e do servi dor Renato Nascimento, guarda municipal
assassinado em sua casa. A diretoria acompanha as investigações para saber se sua
morte tem relação com a atividade profissional.

EXPEDIENTE

A educação não transforma o mundo,
a educação transforma as pessoas,
as pessoas transformam o mundo. - Paulo Freire
Arthur Siberiano
Contribuição: Adriana Cláudia Kalcman - educadora

Envie comentários, sugestões
e opinião para imprensa@sismuc.org.br.
acesse www.sismuc.org.br

Esta edição foi fechada às
21 horas, de 02/07/2009.
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Congresso

Papel do sindicalismo em meio
à crise é debatido no 11º Cecut
Evento define linhas de ação e é preparatório para Congresso Naiconal da CUT.

Moções do Sismuc são aprovadas
s delegados do Sismuc apresentaram três moções
ao plenário do 11º Cecut.
A primeira repudi a a
deci são do Tribunal de
Justiça do Paraná, que det erminou a
manutenção de 9 0% dos servidores
muni ci pai s de Curi tiba trabalhando
durante a greve de abril, sob risco de
multa de R$ 5 0 mil ao sindicat o por
dia de descumpri ment o. A segunda
moção repudia a at itude do prefeito
Beto Richa, que penalizou os servidores
com descontos nos salários de grevistas.
“Beto Richa e seu grupo político
representa o que há de mais reacionário

Delegados aprovam texto base e nova direção da CUT-PR.

crise econômica e os refl exos sobre o trabal ho
no Brasil e no mundo foram os principais temas
de debate no 1 1º Congresso Est adual da CU T P araná,
realizado entre os dias 19 e 21 de junho,

A diretora do Sismuc, da executiva
da CUT Paraná e da Federação dos
Sindicatos dos Servidores Municipais
(Fessmuc), Marilena Silva, entende que
o momento é de formação da classe
trabalhadora. Segundo ela, é preciso trabalhar com a noção de consciência de

em Prai a de Leste. Os cerca de 300
delegados de si ndi catos de t odo o
estado apont aram a demissão de
trabal hadores, i ncluindo os 90 0 da
Bosch, anunci ados no decorrer desta
semana, a redução do PIB e a perda
de 70 mil empregos desde outubro do
ano passado até março dest e ano,
como consequências da crise. Uma das
ações em debate pela plenária é a luta
contra o modelo de desenvolv imento
neoliberal em crise, conforme avaliação
do t ext o base do congresso. O
fort al ecimento da part icipação dos
trabalhadores nas instâncias de decisão
da soci edade paranaense é uma das
princi pais tarefas para os próx imos
anos. Em contraposição, a CUT deve
defender um modelo de desenv olvimento sustent ável, tendo os trabalhadores como principal força política
do estado.

classe, mostrar a v ersão dos trabalhadores sobre a crise e aliar-se aos demais
movimentos sociais para avançar para
uma sociedade que se paute pela dignidade e desenvolvimento sustentáv el.
“Precisamos retomar a ideia de socialismo, porque a crise é algo típico do
modelo capitalista. Temos que colocar
isso em xeque e partir para políticas de
inclusão”, diz.
Na avaliação final de Patrick Batista, também diretor do Sismuc, o Cecut
teve pontos positivos e negativos. Uma
de suas críticas é o fato de não ter sido
real izada as sessões dos grupos de
trabalho para definição de propostas,
o que prejudicou o aprofun-damento
dos debat es. Além disso, em sua
opinião, a CUT e os sindicatos precisam
se inserir mais nas lutas diárias da classe
trabalhadora. “A luta só se concretiza
com os sindicatos em mov imento”.

na administração pública brasi leira ao
perseguir trabalhadores”, diz o documento.
Out ra moção proposta pelos serv idores muni cipai s de Curit iba e
aprovada é repúdio ao projeto de lei
4497/2001, que limita o direito de greve
no serviço público brasileiro, em trâmite
no Congresso Nacional.
Os documentos foram lidos pela
presidente do Sismuc Irene Rodrigues e
foram aprovados por aclamação pelos
cerca de 3 0 0 delegados dos demais
sindi cat os fi liados à CU T P araná,
presentes no congresso. Cópias podem
ser baixadas pela página do Sismuc.

Três servidores são
eleitos para a CUT-PR

Delegação do Sismuc que representou os servidores municipais de Curitiba.

rês diretores do Sismuc
foram el eit os no congresso como diri gent es
da CU T-PR . P at ri ck
Leandro Batista agora é
secretário de juventude, na executiva
da cent ral, Alessandra Cláudia de

acesse www.sismuc.org.br

Oliveira foi eleita diretora e Marilena
da Silva, suplente do Conselho Fiscal
da CUT-PR. A elei ção ocorreu após
o término dos trabalhos para aprovação do texto base do congresso, onde
estão definidas as diretrizes dos sindicatos cutistas para os próximos anos.
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Negociação

Descontos

Contas da PMC
Richa e Eleonora
revelam margem para Fruet tentam calar
servidores da educação
recuperação salarial
onforme compromi sso
assumido pel a administração da PMC, as negoci ações para debat e da
pauta de reivindicações
dos servidores serão reabertas neste mês
de julho. A diretoria do Sismuc vai retomar, principalmente, as questões referentes às perdas salariais da categoria,
que chegam a 14,6%, e defende a incorporação das remunerações variáveis.
Um dos argumentos que vinha
sendo apresentados pelos representantes
da prefeitura, referia-se aos limites dos
gastos com folha de pagamento. A crise
era sendo apont ada como empecil ho
para avançar nas negociações, segundo
declarações do secretári o de recursos
humanos Paulo Schimidt.
P orém, dados div ul gados em
junho, pelo secretário de finanças Luiz
Eduardo Sebastiane, most ram que os
resultados financeiros da atual gestão da
prefei tura só não at ende as reiv indicações da categoria por que não quer.
Segundo as informações divulgadas em
matéri a, na pági na da prefei tura, a
mesma economizou não 15%, como
vinha sendo divulgado no Contrato de
Gestão, mas 18%, algo próximo de R$
158 milhões.
“Para os servidores, o que fica é a
certeza de que existe margem para garantir mel hores condições de trabalho
para os servidores”, diz a presidente do
Sismuc Irene Rodrigues.
Os dados também apontam uma
folga entre a folha de pagamento e os
limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Segundo o secretário Sebastiane, os gastos com pessoal
correspondem a 3 9% do orçamento
municipal , neste ano, enquanto que o
limite prudencial da LRF é de 51,3%.
Ou seja, nem mesmo o argumento de
respeito à lei seria um impeditivo para
que a recuperação sal ari al ou se o
auxílio-al imentação fosse concedido a
todos os servidores.
Outros dois pontos a serem levados nas mesas de negociação são o
aux ílio-ali mentação para todos e a
devolução do dinheiro descontado dos
salários de servidores grevistas.

39%
É quanto representa
o gasto de pessoal
no orçamento da
PMC.*

51,3%
É o limite máximo de
quanto a PMC pode
gastar com pessoal.*
* Dados divulgados pela PMC em junho
de 2009.

ervidores da Educação quando muitos foram ameaçados de
e o S ismuc cont inuam outras maneiras caso aderissem ao
sem respostas da secre- moviment o”, diz.
tária Eleonora Fruet e
A negociação para devolução do
do prefeito Beto Richa. dinheiro dos servidores confi scado
Est e foi o único lugar em que a pela prefeitura, na folha de pagamento
punição de servidores por meio dos referente a maio, será retomada em
descontos salariais e corte de gra- mesa prevista para julho. O Sismuc
t ificações foi mant ida. A at it ude quer reverter essa decisão também por
arbitrária revoltou não apenas os cerca meio de campanha de esclarecimento
de 50 0 servidores at ingidos, mas da população, para que as pessoas
também os vários sindicatos filiados conheçam o que a administração é
à CUT que souberam dos fatos.
capaz de fazer com uma parte dos
P ara Alessandra Cl áudi a de serv idores que já sofrem com as
Oliveira, secretária de comuni cação péssimas condições de trabalho.
do Sismuc, esse tipo de
at it ude representa uma
“A situação financeira a gen
tentativa de intimidação
te
dos servidores que foram
equilibra de novo. É só uma
para as ruas reivi ndicar
questão de tempo. Mas opin
ião
valorização e recuperação
própria, indignação, revolta,
salarial. “A prefeitura quer
dire
ito
de se expressar é uma
evi tar que novas mobicoisa que a gente não ven
lizações voltem a aconde. Se
tecer e para isso, recorre
for necessário a gente volt
a às
a práti cas de assédi o
ruas com toda a certeza”.
moral. Isso fi cou claro
não só com os descontos,
Palavras da educadora
Ivone
mas durante a greve,
Bolkenhagen, ao ser ques
tionada por
uma jornalista se os desc
ontos a fariam
pensar duas vezes ante
s de fazer greve.

Solidariedade

Empréstimo e cestas básicas
socorrem servidores punidos pela PMC
Sism uc libera o em préstimo de dinheiro
para servidores punidos na paralisação do
dia 31 de m arço e na
greve dos dias 15 a 17 de abril, deste ano. A medida foi aprovada em
assem bleia realizada no dia 10 de
junho e prevê o limite de até R$ 300
por servidor. A devolução pode ser
feita integralm ente ou em até seis
vezes, sem juros.
Para ter acesso ao empréstimo,
o servidor deve ser sindicalizado, ter
assinado a lista de presença nas
mobilizações e com provar o desconto pelo contrachequ e. Casos

acesse www.sismuc.org.br

mais urgentes terão prioridade.
Os interessados devem se dirigir ao sindicato trazendo o contracheque referente ao mês do desconto. A data limite para requerer o
empréstimo é até 31 de julho.
Cesta básica
Continua também a distribuição de cestas básicas pelo sindicato.
O socorro tem a mesma função do
em préstimo, ou seja, amenizar as
dificuldades de servidores que tiveram salários cortados pela prefeitura. Os alimentos são destinados
a todos os ser vid ores punid os e
podem ser solicitad os no Sismu c,
pelo telefone 3322-2475.
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Sensibilização

PL 92

Abaixo-assinado defende direito
de greve no serviço público
decisão da just iça de
proibir que mais de 90%
dos servi dores partici passem da greve realizada
em abril motiva a coleta
de assinaturas para um abaixo-assinado
distribuído pelo Sismuc. Servidores e
a população em geral assinam o
document o demonst rando apoi o à
greve, como direit o constitucional e
como mecanismo para defesa dos
int eresses dos t rabal hadores. “As
conquistas dos servi dores irão refletir
diret amente na melhora da qual idade
de vida dos curitibanos, principalmente
das famílias dos trabalhadores que são
os principais usuários”, diz um trecho.
A greve no servi ço público é um
tema controverso no Brasil. O direito
só foi regulament ado com a Cons-

tituição de 1988. Porém, nos debates
de t ri bunais de j ustiça pelo paí s, o
problema reaparece, como é o caso do
que ocorre em Curitiba. Se por um lado,
a justi ça diz reconhecer o direito de
greve, por outro, impõe uma mul ta
diária de R$ 50 mil caso o movimento
legi timamente constituído em assembleia continuasse.
O abaixo-assinado tem o objetivo
de est ender o probl ema para a população e envolver os servidores nesse
debat e. Cópi as das assinaturas serão
anex adas ao recurso que será encaminhado ao Superior Tribunal Federal
(STF), buscando reverter a decisão do
Tribunal Regional de Justiça do Paraná
(TRJ). A diretoria do Sismuc também
pret ende apresent ar cópias para a
administração municipal.

Fundações e terceirização
são rejeitadas em ato

Sismuc tem engrossado o coro contra a aprov ação do PL 9 2/
20 07 , que inst itui as
Fundações de Direito
Privado. A pri nci pal consequência
dessa medi da, encami nhada pelo
governo federal ao congresso, é a
privat ização dos serv iços públicos,
apont a Suely Araúj o, diretora do
Sismuc. Com as fundações, serviços
como saúde, assist ência social,
educação, pesquisa, cultura, desporto,
ciência e tecnologia, meio ambiente,
prev idênci a compl ement ar do
servidor público, comunicação social
e promoção do turismo naci onal,
deix ariam de ser gerenci ados pelo

Estado. Assim, essas at iv idades
passariam a ser administradas por
fundações, com a possi bil idade,
inclusive, de terceirizar os serviços ou,
mesmo, ut ilizar a mão-de- obra
públi ca. O problema não se refere
apenas à precarização dos cont ratos
e das condições de t rabalho, mas,
também, à queda na qualidade dos
serviços oferecidos e à abertura de
brechas para irregularidades.
A votação do projeto vem sendo
adiada há cerca de dois meses, graças
às mobilizações que v êm ocorrendo
em todo o país. A proposta já passou
por al gumas comissões da Câmara
dos Deputados, mas pode entrar em
pauta a qualquer momento.

Cecut repudia fundações no serviço público
Os quase 30 0 delegados part icipant es do 11º Congresso Estadual
da CUT Paraná, também aprovaram
por unanimidade o repúdio ao projeto de lei 92/2007. Além dos governos que esperam a legali zação da
População adere à campanha pelo direito de greve.

acesse www.sismuc.org.br

medida, a moção aprovada também
se opõe aos parlamentares que defendem o PL. “Manifestamos também o
nosso repúdio aos parlamentares que
têm se posicionado a favor da aprovação do projeto”, cita o documento.
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Escândalo

A festa dos comissionados na gestão Richa
Nomeações em troca de apoio eleitoral colocam prefeito novamente sob investigação do MP.
Os mesmos cargos comissionados da PMC tiveram

24% de reajuste no
final do ano passado, enquanto que

os servidores tiveram 6,5%.
Curtas

Acesse os vídeos do escândalo
muito difícil não vincular
o nome de Beto Richa e
seu grupo polí ti co aos
escândalos div ulgados
nos últimos dias sobre as
eleições para a prefeitura. Os vídeos e
document os apresent ados pela
imprensa indicam que há vários crimes
a serem i nvestigados, como a compra
de candidatos, dinheiro de campanha
não declarado (caixa 2), boca-de-urna,
entre outros. Esses fat os estão sendo
apurados pelo Ministério Público e pela
promot ori a do Tri bunal Regi onal
Eleitoral e, dependendo das conclusões,
podem culminar com a cassação do
atual prefeito.
O Sismuc vem acompanhando as
inv esti gações e, assim como os curiti banos, quer respost as do prefei to
sobre esses acontecimentos. Uma questão, no entanto, ganha mais atenção da
diretoria do sindicato, porque também
indignou muitos servidores públicos de
carreira. Os v ídeos deixam cl ara a
forma como pessoas desquali ficadas e
corruptas são nomeadas para cargos
públ icos na prefei tura de Curiti ba.
Manassés Oliveira, Alexandre Gardolinski e Mestre Déa são alguns dos que
receberam a nomeação do prefeit o
Beto Richa em troca do apoio político
a sua candidatura, como comprovam
os vídeos.
“Os escândalos provam que os
crit érios adotados pel o prefeito Beto
Richa para a nomeação de cargos comissionados não leva em consideração

o conhecimento, a compet ência ou o
valor profissi onal dos serv idores de
carreira. Infelizmente, o que vimos é a
uti lização desses cargos em benefício
próprio, para apoio elei toral”, afirma
Al essandra Cláudia de Oli veira, secretária de comunicação do Sismuc.
A origem do di nheiro ut ilizado
para a compra dos candi dat os do
PRTB também é uma das questões não
respondidas pelo atual prefeito. Matéria
divulgada pela Gazeta do Povo, no
último dia 25 , apontam o i rmão de
Bet o Ri cha, José Carlos R icha, at ual
secretário de admini stração como
responsável pelo repasse de R$ 136 mil
ao Comit ê Lealdade, dirigido por
Gardolinski. Além de José Carlos, no
document o div ulgado na imprensa
aparece também o nome de Eucl ides
Scalco, como responsável pela doação.
Tanto José Carlos Richa como Scalco
eram, nesse período, coordenadores da
campanha de Beto Richa, o que aumenta
as evidências de caixa 2 nas eleições, um
crime eleitoral que prevê a cassação do
mandat o.
Além das investigações pela justiça,
o Sismuc também defende a abertura
de uma Comissão P arl ament ar de
Inquérito (CPI), pela Câmara Municipal.
O objet ivo é saber se houve desv io
dinhei ro públi co para a campanha
el eit oral de Beto Richa e garantir a
av eri guação de denúncias sobre
licitações. No entanto, apenas 6 v ereadores assinam o pedido de abertura
da CPI, dos 13 necessários.

Os vídeos divulgados pela imprensa que culminaram com o escândalo
da candidatura de Beto Richa podem ser acessados pelo blog dos servidores.
Acesse os vídeos e deixe seu recado. O endereço é
www.servidoremmovimento.blogspot.com.

Frente popular contra a
corrupção em Curitiba
Um movimento composto por v árias ent idades, incluindo o Sismuc,
busca pressionar os órgãos públi cos para que averigúem t odos os fat os
envolvendo o escândalo da candidatura de Beto Richa. Além de acompanhar
as investigações, eles organizam mobilizações e pressionam os vereadores da
situação para que assinem o pedido de abertura da CPI. Vigílias na Câmara
Municipal e panfletagens pela cidade estão em andamento.
Mais informações sobre o movi ment o podem ser acessadas no blog
www.curitibacontracorrupcao.w ordpress.com.

acesse www.sismuc.org.br
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Dimensionamento

A realidade nos Cmei´s de Curitiba

m at o realizado a algumas semanas, no jardim
Acrópole, ex pôs um
problema no serviço público municipal, decorrente dos novos métodos de gestão da
administração. A realidade do Centro
Municipal de Educação Infantil (Cmei)
Moradi a Iguaçu contrasta com a
imagem de “modelo em educação”
que v em sendo const ruída pela
administração municipal . F al ta de
funci onários, afast amentos de ser-

vidores por doenças ocasionadas pela
sobrecarga de trabalho e ausência de
auxílio-alimentação para servidores são
alguns dos problemas que refletem na
qualidade do atendimento e na segurança das crianças.
Dos já escassos 1 9 servidores que
atuam no local, para atender mais de
15 0 crianças, 3 est ão afast ados por
problemas de saúde decorrent es do
trabal ho. R el atos apont am que para
reduzir os ri scos de aci dent es, os
educadores são obri gados a colocar

duas t urmas em uma mesma sala de
aula. Algumas vezes esses trabalhadores
têm que al moçar correndo ou deixar
de comer para que as crianças não
fiquem sem atendiment o, conta uma
educadora que prefere não se identificar
por medo de represálias.
Um documento assinado pelos
trabalhadores do Cmei aponta também
a falta de tempo para cumprir a horapermanência, a qual dev eria corresponder a 20% da carga horária. “Há
mais de um ano que as permanências
são esporádi cas e por, no máx imo
quat ro horas”, dizem os serv idores.
P art e di sso é at ri buída à fal t a de
funcionários, o que afeta a qualidade
do serviço prestado.
Na tentat iva de ev itar uma exposição negativa para a gestão de Beto
Richa, a Secretaria de Educação enviou
outros três servidores às pressas para

O que é o dimensionamento
É a garantia da quantidade necessária de funcionários nos locais de trabalho
para que se garanta a saúde e segurança dos profissionais e dos usuários.
Para resolver o problema, o Sismuc defende a abertura de concurso
público para a contratação de novos profissionais. Com mais pessoas
trabalhando é possível a realização da hora-atividade, almoço e descanço.

Refeição

Política de alimentação evidencia
tratamento discriminatório
atual gestão tem deixado
muito claro os resultados
da sua política “modernizadora”. A util ização
de benefícios para garantir a lealdade dos servi dores vem
marcando divisões internas e aumentando as diferenças entre as categorias
que atuam no serviço público municipal
curitibano. Uma das questões que mais
t em gerado pol êmica é quanto à
alimentação dos servidores. Se antes os
problemas referiam-se à qualidade da
comida serv ida, agora, muitos perderam o direit o devido à medida da
PMC que garante auxílio-alimentação
apenas para quem recebe até R$ 800.

Em vári os locai s o probl ema é
evidente e fica ainda mais grave com as
det erminações do secretário de administração José Richa Filho. Uma carta
enviada a todas as secretarias – circular
13/2009 – faz uma série de exigências
sobre as condições de alimentação dos
t rabalhadores, desconsi derando as
condições atuais das cozinhas. Dentre as
exigências estão a higienização diária dos
locais e proíbe-se a utilização de fogão
para “confecção de refeições”.
Ao tomar conhecimento da carta,
os servidores da SMOP, no DMU do
Santa Quitéria, ficaram indignados. Além
de t erem as refeições cort adas pela
PMC, eles convivem com péssimas con-

o Cmei. Essa atitude foi tomada depois
que mais de 80 ligações de pais foram
realizadas em um só dia para o 156. Eles
pediam que mais funcionários fossem
disponi bilizados no Cmei.
O S ismuc mant ém posição nas
negociações, conforme disposto na
pauta de reivindicações da categori a,
exigindo o dimensionamento do quadro
de pessoal dos Cmei´s.
A contratação de educadores, por
meio de concurso público seri a uma
maneira de reduzir o ritmo e amenizar
os probl emas de saúde da categoria.
Nas mobilizações também se exige o
aux ílio- aliment ação para todos os
servidores e o respeito à hora-permanência. As ações visam resolver um
problema generalizado na educação
infantil de Curitiba e, por esse motivo,
ganham apoio não só dos trabalhadores,
mas da população em geral.

dições para esquent ar a refeição, que
agora tem que ser feita em casa. “Nós
trabalhamos na rua, mas nós também
temos direito”, di z o serv idor polival ente Luiz Alves de Oliveira. Eles
t ambém recl amam do t rat ament o
diferenciado que recebem das chefias,
pois além de não ter acesso ao cafezinho, não tem nem direito a lanche
fornecido pela PMC quando fazem
horas extras.
O Sismuc mantém posi ção nas
mesas de negociação sobre o aux ílioaliment ação para todos os servi dores.
A exigência v isa corrigir as medidas
discriminat óri as da admi nist ração e
garantir o direito para todos.

acesse www.sismuc.org.br
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Sismuc conquista direito
à aposentadoria especial
ministro Celso de Mello,
do Superior Tribunal Federal (STF), reconheceu o
direito à aposentadoria
especial para servidores
munici pais de Curit iba. A decisão
beneficia serv idores públ icos que
exercem atividades arriscadas ou prejudiciais à saúde e à integridade física. No
entanto, a medida é restrita aos servidores sindicalizados, conforme especificado pelo próprio ministro.
Em várias secretarias há servidores
que se enquadram em condições especiais para aposentadoria, diz o assessor
jurídico do Sismuc Ludimar Rafanhim.
“Só na saúde, cerca de 5 mil servidores
devem ter acesso ao direito”. A questão
promete um debate longo e complexo
entre o sindicato e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Curitiba (IPMC). Vários outros trabalhadores podem comprovar que
trabalham em ambiente insalubres ou
em condições de riscos, como é o caso
dos guardas muni cipai s. P or esse

motivo, a diretoria do Sismuc aguarda
a publicação da decisão para buscar um
acordo possív el junto ao IPMC para
que os critérios à aposentadoria especial
sejam definidos de forma democrática,
respeitando a Lei do Regime Geral da
Previdência.
O “mandado de i njunção coletivo”, concedido pelo ministro, é uma
ação prevista na Constituição Federal e
visa suprir a falta de regulamentação de
alguma norma. No caso, a ausência de
regul ament ação do art igo 4 0 da
Constit uição Federal, sobre aposentadoria especial dos servidores públicos.
Por ser competência do Congresso Nacional regulamentar a matéria, a responsabili dade para julgar o mandado de
injunção recai sobre o STF.
A ação do Sismuc foi ajuizada em
junho do ano passado e é o segundo
caso no Paraná a receber sentença favorável. O primeiro foi o Sindicato dos
Servidores Municipais de São José dos
Pinhais (Sinsep) que conquistou o direito
há cerca de um mês.

Notas

Ação dos auxiliares de
enfermagem e de serviços
escolares
Está agendada para o dia 23 de julho a audiência de instrução da ação dos
auxiliares de enfermagem e auxiliares de serviços escolares que fizeram
concurso para nível médio. O objetivo é requerer o direito desta parte da
categoria se inserir na parte permanente do plano de carreiras, umas vez que
foram dispensados da prova da transição.

***

Remunerações variáveis
e 13º salário
O Sismuc propôs uma ação coletiva pedindo que seja pago aos servidores
municipais todas as remunerações variáveis no décimo terceiro salário. A
partir do segundo semestre de 2007, a Prefeitura passou a pagar, mas o
sindicato está requerendo as diferenças desde 2002. A ação foi proposta
antes que a Prefeitura começasse a pagar no décimo terceiro salário.

***
Desregulamentação

STF faz jogo dos
patrões da mídia
it o dos nove ministros
do Superior Tri bunal
Federal (S TF ) aprovaram, recentemente, o fim
da obrigat ori edade do
diploma para o exercício da profissão
de jornalista, no Brasil.
Márcio Rodrigues, presidente
do Sindicato dos Jornalistas do Paraná
diz que a medida implica em um novo
AI5 , porém, sob controle do em-

presariado, e não mais do Estado, como
ocorreu no governo militar, em 1968.
Além disso, a medida do STF abre precedentes para que o mesmo ocorra com
outras profissões, diz.
“Para exercer a profissão é preciso
o domínio da t écnica e da ética, algo
que se aprende nas instituições de ensino
superior.. Isso leva em média quatro
anos”, defende Rodrigues, que aguarda
a reversão da medida.

Resultado das eleições
Os resultados da eleição do Sismuc, realizada nos dias 7 e 8 de julho serão
divulgados na página do Sismuc, no endereço www.sismuc.org.br.

Enquadramento dos
auxiliares de consultório
No mês de junho o sindicato protocolou uma ação judicial requerendo
pagamento de diferenças para os auxiliares de consultório que fizeram
concurso para nível médio, na lei 11000, e foram enquadrados no nível
básico.

***

Contra o imposto sindical
O Sismuc propôs ação judicial para que a Prefeitura não desconte imposto
sindical dos servidores municipais em favor de qualquer entidade sindical. O
pedido de liminar está sendo apreciado pelo Tribunal de Justiça.

***

Mais uma do TJ
Uma ação civil pública do Sismuc pede providências no combate ao
assédio moral na Prefeitura. O processo está no Tribunal de Justiça, pois o
juiz singular entendeu que não caberia esse tipo de ação.

acesse www.sismuc.org.br
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Cargos comissionados
viram moeda eleitoral,
diz cientista político
cientista político e pro- importantes cargos. Desde o nível de
fessor/chefe do depar- secretariado até mesmo vários cargos
tamento de sociologia da técnicos. Todos estão sendo demitidos,
Universidade Federal do o que prova um envolv imento dessas
Paraná, Ricardo Costa de pessoas neste escândalo político.
Oliv eira, falou com exclusividade ao
Jornal do Sismuc sobre os escândalos JS: Utilizar cargos públic os como
envolvendo o prefeito Beto Richa. Ele moeda-de-troca para apoio político
condenou a prática da troca de apoio a uma candidatur a é uma prática
por cargos públicos e defendeu a ne- corriqueira?
cessidade moralização da política cu- RO: É uma prática que muitas v ezes
ritibana. Autor de váque não avalia a comrios livros, entre eles
petência t écnica, a
“é uma relação
“O Silêncio dos Vencompet ência profispolitiqueira, no
cedores”, contando a
pior sentido, por si onal para o cargo
história dos grupos e
comi ssionado. Porque
pessoas que
famílias que det ém o
participaram até o que a gente observa
poder político no Paé que isso se tornou
de maneira
raná, Oli v ei ra é um
uma moeda el eit oral.
irregular,
como
defensor da demoficou claro nesse Se está, na v erdade,
cracia e da participação
devol v endo fav ores
caso”
popul ar como mecareali zados durant e a
nismos para uma socampanha e também é
ciedade mais justa.
uma manei ra pela qual o próprio
funcionário público é despresti giado,
Jornal do Sismuc: Como o senhor vê porque o funcionário públi co que
o escândalo que estourou na mídia muitas vezes não se envolve nessas
em torn o d a c ampan ha de Be to questões, tem que ter como chefe,
Rich a, onde candida tos rec ebem comi ssionados que se envolv eram
dinheiro em troca de apoio político na poli t icagem. Ent ão, é uma
nas eleições?
relação politiqueira, no pior sentido,
Ricardo Oliveira: É mais um escândalo por pessoas que participaram até de
polít ico e isso é muit o rui m para a maneira irregular, como ficou claro
política como um todo. E a questão nesse caso. Outro problema grave
central do escândalo é a dimensão do é a questão da fidelidade partidária.
financiamento de campanhas eleitorais, A gente vê que muitos partidos não
das denúncias de existência de caixa 2. cumprem a função democrática de um
Além do probl ema do financiamento parti do polí tico, eles se tornam prado comitê, muitos dos partici pant es ticamente legendas de aluguel, que são
que tinham saído do PRTB também partidos que vendem o seu passe, eles
eram comissionados na prefeitura e em cobram dinheiro para apoiar determinado político, sem ter compromisso
com as ideias, com os programas, com
os projetos políticos mais sérios.
JS: Quando um escândalo como esse
vem à tona, quem perde mais? É a
instituição, são os partidos políticos,
é a população?
RO: É a população que sempre perde
mais. Além do mais, um escândalo desse

ajuda a desmoral izar
ainda mais os políticos que
já estão com uma avaliação muito rarefeita. Os
polít icos, em t ermos de
confiança, el es não estão
bem av ali ados pela população. Também os partidos que tem esse tipo de
prática, que é clientelista,
fisiológica e, muitas vezes,
quando milit antes abandonam o parti do para apoi ar out ra
candidatura, i st o se deu ao fat o de
haver di nheiro envolvi do. Então, é,
muitas vezes, um financiamento ilegal
da campanha, é a existência de caixa 2,
é a falsificação de assinaturas. Isso serve
para a população curitibana saber que
muitos gestores públicos e secretários
foram indicados pelo esquema da
moeda elei t oral , pelo esquema da
irregularidade, um esquema que deve
ser avaliado, deve ser apurado, mas com
fortes denúncias de corrupção.

“o escândalo ele é positivo,
porque ele traz as entranhas
da política, do abuso do
poder econômico, da
compra de voto e como os
cargos comissionados são
escolhidos.”

JS : Como se e v it a esse t ip o d e
ati tude e leitoreira e que tipo de
ações podem ser tomadas daqui pra
frent e para q ue esse tipo de coisa
não volte a aconte cer?
R O: É aquela quest ão da reforma
pol íti ca, necessi dade de t ermos
parti dos fortes, representativos e não
legendas de aluguel . É também a
quest ão de valorizar o funcionári o público, diminui r o número de cargos
comissionados que são usados como
moeda el eitoral para poliqueiros que
não tem competência técnica e nem

acesse www.sismuc.org.br

conheci ment o profissi onal de vári os
cargos, e apenas est ão lá porque apoiaram o polí tico que v enceu as eleições e apoiaram, muitas vezes, de maneira irregular, como fi cou claro no
caso da prefei tura de Curiti ba e do
prefeito Beto Richa. É preciso transparência, ci dadania, participação e reconhecer que o v oto é a principal
ferrament a democrát ica para a população melhorar a sua vida, mel horar
as condições do serviço público e das
polít icas públicas. Não deve ser abuso
do poder econômico, di nhei ro
comprando consciência, dinheiro
comprando cargos comissionados
e todo um grupo de pessoas que
na verdade desmoralizam e
descredenciam a atividade polí tica.
JS: Que t ipo de l ições se pode
tirar desses f atos?
R O: A população el a v isual iza
como a polít ica est á sendo conduzida por al guns dos antigos aliados
do prefeit o Beto R icha. Isso é uma
quest ão que tem que ser apurada, deve
haver fiscal ização, mas o escândalo ele
é positivo, porque ele traz as entranhas
da pol ít ica, do abuso do poder
econômico, da compra de voto e como
os cargos comi ssionados são escolhidos. Ent ão, a popul ação dev e
est ar sempre at ent a, ex igir transparênci a, fiscali zar também as insti tui ções como a j ust iça elei toral , mini st ério públ ico, que t em o dev er
const it ucional de zelar pela el ei ção
limpa, justa e honest a.
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Curtas

Intensificação do trabalho tem
provocado doenças “coletivas”
A intensifi cação do trabal ho traz consequências para a saúde dos
empregados: estudos apontam que novas doenças estão sendo desenvolvidas
no trabalho. Não se tratam de doenças individuais, ou seja, sua origem,
destacam especialistas no tema. “Em muitas ocupações, a organização é muito
parecida. Há sempre o controle do tempo e a cobrança por maior produção
com menor custo. Elementos da organização industrial são utilizados também
no setor de serviços”, aponta Selma Venco, socióloga da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp). Artigos sobre precarização das condições de trabalho
podem ser lidos no site www.est udosdotrabal ho.org.

Preparação da plenária da Fessmuc
Durante o Cecut os delegados do S ismuc também realizaram reuniões
juntamente com delegados de outros sindicatos de servidores municipais do
estado, organizados na Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais
da CUT (Fessmuc). Uma das propostas debati das é a construção de uma
plenária estadual de servidores estaduais, a princípio, para o dia 12 de outubro,
em Curi ti ba. O temário a ser discut ido é o pl ano est rat égico de ações
preparatório para o congresso da Federação, previsto para o ano de 2010. Já
o congresso da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal
da CUT (Confetam) está programado para os dias 28 a 30 de agosto, em
Brasília.

Terceirizados em greve
A CUT Paraná e seis sindicatos filiados que representam os cerca de 10
mil trabalhadores das obras de ampli ação da Refinari a Presidente Get úlio
Vargas [Repar/Petrobrás] e de manutenção da Fosfértil prometem entrar em
greve a partir do dia 7 de julho. A decisão foi motivada pela negativa das
empresas em abrir negociação em torno da pauta unificada de reivindicações.
Fonte: www.cutpr.org.br

Atos secretos
Não é só Curitiba a ganhar a atenção da mídia por escândalos políticos.
O presidente do Senado Federal José Sarney v em sendo acusado de uma
série de irregularidades realizadas pelos “atos secretos”. Infelizmente, persiste
na política brasileira antigas raposas que legislam em causa própria e que não
merecem apoio. São velhos hábitos que precisam acabar.

Redução da jornada passa
pela Comissão especial
elatório favorável à redução da jornada de trabalho no Brasil para 40 horas
semanai s foi aprov ado
por unani midade pela
Comissão Especi al da Câmara, no
último dia 30, em Brasília.
Falando na condição de conv idado, o senador Inácio Arruda ( PC
doB-CE), autor da PEC, afirmou que
a aprovação do relatório pela Comissão
Especial est á em “si ntoni a com a
contemporaneidade. Divide um pouco
dos av anços do desenvolviment o tecnológico com os t rabal hadores”,
afirmou. “Só a unidade e a mobilização
do movimento sindical é que permitiram essa decisão histórica de hoje e
vai garantir a aprovação pela Câmara
e, depois, pelo Senado”.
Além de estabelecer a redução da
jornada legal no Brasil, a PEC que agora
vai a plenário também cria uma nova
remuneração para as horas extras. Cada
hora extra deverá ser acrescida de 75%
sobre a hora normal - hoje o acréscimo
é de 50%. “Dessa forma, criamos um
complemento necessári o para que a
redução da jornada surta o efeito que
queremos, que é criar mais empregos.
A hora extra mais cara vai desestimular
seu uso habitual”, justificou o deputado
Vicentinho, relator do projeto. O deput ado informou ainda, durant e a
audiência, que há 35 projetos diferentes
sobre redução da jornada em t ramitação na Câmara, e que a PEC 231 A/
95 é, entre as propostas que pretendem
beneficiar os trabalhadores, a que mais

bem se encaixa com os preceitos constitucionais.
A reivindi cação é bandei ra da
Central desde sua fundação, em 1983, e
tem como objetivo gerar mais empregos
com carteira assinada. Segundo cálculos
do Dieese, a medi da pode gerar 2 ,2
milhões de novos post os de trabalho.
A Comissão acredita que projeto pode
ir ao grande plenário em agosto.
A últ ima redução do período
semanal de trabalho ocorrida no P aís
foi na CF de 1988, quando a jornada
foi reduzida de 48h para 44 horas. Para
o rel ator do projeto, deputado
Vicentinho (PT-SP) , ex-president e da
CUT, a redução da jornada terá pouco
impacto nos custos das empresas, pois
a média da duração do trabalho no País
já é inferior às 44 horas previstas na
Constituição.
Fonte: www.cut .org.br

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

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo de Saúde

Coletivo de Defesa Social

Conferências da Saúde

Conferência Municipal de Segurança
O atuante coletivo da defesa social está discutindo a carreira da
guarda municipal, visando a elaboração de um novo plano de
carreira construído pelos trabalhadores. Todos estão convidados a
participar das reuniões que acontecem semanalmente, no Sismuc, às
19 horas. Entre em contato para saber as datas.
Este coletivo também teve ampla participação na primeira
Conferência Municipal de Segurança Pública, realizada nos dias 29 e
30 de maio, no parque Barigüi. Cerca de 300 pessoas, entre
representantes dos trabalhadores, membros da sociedade civil e de
gestores de segurança discutiram mecanismos relacionados à
segurança em Curitiba e alternativas aos problemas da criminalidade.
Um dos três delegados eleito, que irão representar a cidade na
Conferência Nacional, agendada para os dias 27 a 30 de agosto, em
Brasília, é a diretora do Sismuc Vera Lucia Armstrong, com amplo
apoio dos guardas municipais. Além dela, também participou a
presidente do Sismuc Irene Rodrigues e os guardas municipais
Fernando Melo, Dori Edson Maciel, Diogo Monteiro e Marcelo
Peruchi.
Diferente dos argumentos que visam simplesmente a repressão ao
crime, o debate apresentado por eles seguiu na linha da integração.
“Não significa uma integração apenas entre as polícias, ainda que isso
seja importante, mas, principalmente, a troca entre a sociedade e as
instituições. O povo tem que participar das políticas de segurança.
Dessa forma se exercita a cidadania”, defende Vera. A prevenção,
portanto, partindo de investimentos em políticas públicas, deveriam
estar a frente das atitudes repressivas.

Na Plenária da Saúde do Sismuc, programada para o dia 10 de julho,
às 19 horas, serão escolhidos os 18 delegados e suplentes de forma
democrática e esses defenderão os interesses dos trabalhadores e os
princípios do SUS na Conferência Municipal de Saúde e nas
Conferências Distritais da Saúde, marcadas para agosto. Nestes dois
eventos é obrigatória a participação dos delegados e suplentes.
Segundo a diretora do Sismuc Suely Souza, a plenária também é
preparatória para a conferência e merece toda a atenção da categoria.
Suely lembra que a participação dos delegados em todos os fóruns é
fundamental para que o debate tenha qualidade e para avanços em
políticas de valorização profissional.
Plenária da Saúde
10/07, 19 horas, no Sismuc
Conferências Distritais de Saúde
01/08 - Bairro Novo, Boqueirão, CIC, Pinheirinho, Portão
08/08 – Cajuru, Boa Vista, Matriz, Santa Felicidade
Conferência Municipal de Saúde
28 a 30 de agosto

Coletivo de Assistência Social

Seminário discute SUAS
O Coletivo organiza um seminário para o dia 1º de agosto, no
Sismuc, a partir das 9 horas, onde será discutido o SUAS, os
conselhos e o diagnóstico de funcionamento da assistência em
Curitiba. Também participa das conferências livres, regionais e
municipal da assistência social.

Coletivo de Educação

Informe Conae

Coletivo do Meio Ambiente

A etapa municipal da Conferência Nacional de Educação (Conae)
continua no dia 12 de agosto. Dois eixos e as moções não
puderam ser discutidas na primeira fase do evento, entre 15 e 17
de junho, devido à falta de tempo. Os resultados serão
divulgados após a aprovação das propostas.

Sai o PPQ do Meio Ambiente

Conferência Municipal de Educação
Outra atividade que mobiliza os trabalhadores em educação do
município é a 1ª Conferência Municipal de Educação, marcada para
ocorrer entre os dias 27 e 28 de agosto. Dentre os principais debates
estão o Plano Municipal de Educação. O Sismuc discorda da
divisão de vagas e propõe para a comissão organizadora uma
revisão do regulamento para que os trabalhadores tenham maior
representatividade no evento.
O coletivo entende que o segmento de trabalhadores deve ser
escolhido entre seus pares e que a entidade que representa os
profissionais de educação é o Sismuc.

Plen ária
A construção do plano municipal de educação será discutido
pelo coletivo em plenária a ser realizada no dia 30 de julho, às
18h30, no Sismuc.

A luta por isonomia (direitos iguais para todos) no serviço
público municipal é uma das bandeiras que a atual gestão do
Sismuc sempre defendeu. O resultado dessa batalha resultou,
recentemente, na implantação do Programa de Produtividade e
Qualidade (PPQ) para os servidores do meio ambiente.
Segundo o decreto 723/2009, os valores serão repassados a cada
três meses aos servidores, no valor de 30% sobre o padrão 324,
referência “E”, vencimento básico do grupo superior.
O Sismuc mantém posição pela incorporação das remunerações
variáveis aos salários.

Coletivo dos Aposentados

Encontro junino
O Coletivo dos Aposentados do Sismuc realizou um encontro
junino no dia 29 de junho. Além do bingo, eles também
participaram da dança de quadrilha e comemoraram os aniversários
do semestre. As reuniões do coletivo acontecem toda última
segunda-feira do mês, às 14 horas, onde os aposentados discutem
questões políticas, salariais e também realizam atividades de
confraternização, possibilitando o reencontro entre amigos.

acesse www.sismuc.org.br
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Sinópse: pão,
rosas e faxineiros

Resenha: Nascem as
organizações operárias

verdadeira história da greve dos
fax ineiros imi grantes em Los
Angel es, nos Est ados Unidos,
cansados da exploração, é retratado
nas telas, pelo diretor britânico Ken Loach, no filme “Pão e
Rosas”. Mexicanos ilegais trabalham como faxineiros do turno
da noite em um edifício de escritórios, por salários humilhantes. Eles não têm
assistência médica, nenhuma proteção trabalhista e ainda suportam um patrão
abusivo. Suas condições e o sentiment o de solidariedade levam-nos a lutar
por melhores condições de vida e pelo direito de sindicalização. Mesmo
ocupando os cargos mais simples da empresa, eles se fazem ser ouvidos ao
realizarem uma greve local.

erminal é um clássico da literat ura
mundial moderna, classificada como obra naturalista. Conta
a históri a de mineiros franceses do século retrasado, suas
condições sub-humanas de trabalho e de vida e os primeiros
passos da luta pela organização operária que começav a a
“germinar”. Seu autor, Emile Zola, antes de escrever o livro foi trabalhar
em uma mina de carvão, onde vive essa realidade.
Os t rabalhadores decidem
fazer um fundo de reserva para
não passarem fome durant e o
perí odo da greve. A t ensão
aumenta quando alguns grevistas
começam a querer retornar ao
trabalho para não passarem fome.
A hist óri a t ambém pode ser
acompanhada em filme.

Título Original: Bread and Roses
País de Origem: Reino
Unido/ França/ Espanha/
Alemanha/ Suécia
Ano: 2000
Duração: 110 min
Diretor: Ken Loach
Elenco: Pilar Padilla, Adrien
Brody, Elpidia Carrillo, Jack
McGee, George Lopez,
Alonso Chavez, Monica Rivas,
Frankie Davila

Agende-se
10/07 - Plenária de Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
Pauta: retirada de delegados para
conferência municipal de saúde
24/07 - Posse da direção estadual
da CUT (confirmar o local e hora)
25/07 - Ato em defesa do serviço
publico e da retomada das
negociações
Horário: 10 horas
Local: Boc a Maldita
27/07 - Reunião do coletivo de
aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc
30/07 - Plenária do coletivo de
educação
Horário: 18h30
Local: Sismuc
Pauta: Plano Municipal de
Educ ação

ZOLA, Emile. Ger minal. São
Paulo: Companhia das Lestras,
2000

10/08 - Continuação CONAE etapa
municipal
14/08 - Vamos parar a cidade “Os
trabalhadores e trabalhadoras não
vão pagar pela crise”
15/08 - Seminário sobre Segurança
Pú blica
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*
* 19 horas, no Sismuc

01/08 - Seminário sobre o SUAS
Horário: 9 horas
Local: Sismuc

acesse www.sismuc.org.br

