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Editorial

Manter o ritmo para 2010
O fim do ano está chegando, mas a nossa organização não pode parar.
Auxílio-alimentação que não chegou para todos, guardas sendo assassinados por condições inadequadas de trabalho, reajuste salarial minúsculo, pu-

Novos guardas
também protestam

nição dos trabalhadores por terem participado da greve, hora-permanência
que não vem sendo cumprida em muitos cmei’s. Esses são alguns dos problemas que passamos nesse ano e que indicam que 2010 também será de
muitas dificuldades com a gestão Beto Richa. A PMC continua negando as
nossas perdas salariais e o secretário de finanças já se pronunciou, afirmando que o reajuste para a próxima data-base será apenas o indicado pela
inflação.
Todos esses fatos só reforçam que precisamos estar muito organizados
e mobilizados. E a organização se inicia nos nossos locais de trabalho, por
meio da d iscus são d iária dos p roblemas que pas samos e de ações de
enfrentamento desses problemas, a exemplo do que ocorreu com os guardas
recém formados que exigem condições mínimas para trabalhar.
O próximo ano deve ser encarado como a continuação deste, porque os
problemas e desafios serão os mesmos. Doenças do trabalho continuam a
ser um dos principais problemas enfrentados pela categoria e, por isso, continua a ser um dos panos-de-fundo de todo nosso debate.
Muitos trabalhadores, em vários locais de trabalho – unidades de saúde,
cmei’s, escolas – vem sendo exemplo de organização por local de trabalho.
Mas é preciso que aumentemos essa organização e nossa capacidade de
luta. Grandes tarefas nos esperam no próximo ano!

Novas guardas: sem identidade funcional e sem equipamentos de proteção individual.

Diretoria do Sismuc

Coluna do Leitor

Ser Guarda Municipal em Curitiba
Profissionais da área de segurança pública, embora algumas pessoas não reconheçam que somos, o Guarda Municipal curitibano tem papel fundamental na construção da história desta cidade, presente em cem porcento das escolas municipais,
em todas as unidades de saúde vinte quatro horas, em parques, praças e muitos
outros lugares. Somos protagonistas, coadjuvantes ou ainda meros figurantes da
história de vida de muitos dos cidadãos curitibanos, onde fomos heróis e vilões
dependendo do prisma em que se foque nossa atuação. Inúmeras vezes solicitados
a prestar uma informação, a dar explicações, a ouvir por que ser ouvido era necessário, a dar atenção porque dela necessitavam, a orientar, a advertir, a prender ou até
mesmo a atirar, pois alguém necessitava ou esperava isso de nós, fomos conquistando a confiança da população curitibana.
Quando fazemos escolhas somos responsáveis por suas consequências. Quando decidi ser Guarda Municipal, talvez estivesse pensando somente no meu bem
estar e em ter um emprego. Hoje, consciente do que representa essa profissão e do
que dela se espera, não posso omitir-me como cidadão e muito menos como profissional, plenamente sensibilizado pela condição em que os Guardas Municipais atuam na defesa dos cidadãos curitibanos fazendo valer o slogan da Guarda Municipal
de Curitiba “SALVAGUARDAR A VIDA, NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO”. Não posso omitirme e deixar de, através de minha participação, buscar melhores condições de trabalho para mim e para todos os Guardas Municipais desta tão querida cidade.

Uma paralisação parcial dos novos
guardas realizada, por duas horas, no último dia 8, expôs, mais uma vez, as dificuldades e os riscos a que estão expostos estes servidores municipais. Ausência de coletes à prova de bala para guardas femininas, da identidade funcional
(documento que garante o direito de poder de polícia para abordagens), péssimas instalações nos postos são alguns
dos problemas dos novos guardas. Eles
também apontam o fato de que nenhum
deles recebeu arma e não se julgam preparados para fazer o trabalho de abordagem nas ruas, devido à ineficiência do
curso de formação.
Diretores do Sismuc estiveram na
sede da Guarda Municipal acompanhando e organizando a movimentação para
buscar soluções. Porém, as conversas
não evoluíram. A única promessa feita
pelas chefias é a entrega das identida-

des funcionais e a disposição de armas
remanejadas de guardas que atuam em
serviços administr ativos para metade
dos 186 novos guardas, incumbidos de
fazer o trabalho de rua no centro e nos
bairros.
Ameaçados de punição pelas chefias, os guardas optaram em voltar ao trabalho, conforme relatado pela própria
categoria.
Mandado de seguranç a
Com o objetivo de preservar a integridade dos novos guardas, a assessoria
jurídica do Sismuc ingressou com um
pedido de mandado de segurança coletivo. O objetivo é proibir o trabalho de rua
até que todas as condições adequadas
para o exercício da função sejam atendidas. O processo foi aberto na Justiça Estadual do Paraná, no último dia 10, e o
resultado não havia sido expedido até o
fechamento da edição.

EXPEDIENTE

Antonio Carlos Leão Sávio
Guarda Municipal
http://gmsavio.spaces.live.com /antonio.c.l.savio@hotmail.com

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

Esta edição foi fechada
às 21 horas, de 10/12/2009.
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Chega de Ilusão

Plano de cargos

Entenda a importância do PCCS/SUS
Pela primeira vez os servidores do
Si stem a Ú nico de Sa úde (SU S) de
Curitiba têm a chance de participar da
construção do PCCS que determinará
as diretrizes para atuação profissional
e direitos. Esse vem sendo considerado pela diretoria do Sismuc um dos principais debates a ser realizado por este
setor da categoria. Para facilitar a compreensão do que está sendo proposto,
o Jornal do Sismuc apresenta respostas, elaboradas pelo secretário de organização de base do Sismuc Marcos
Pereira, visando esclarecer as dúvidas
dos trabalhadores. Confira:

1. O que é o PCCS ?
É a sigla do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o documento legal que reúne as
normas e procedimentos que regulam a contratação, remuneração e o crescimento/progressão dos servidores públicos. Denomina-se de ca rgo a função que
o trabalhador assume na instituição pública e de ca r r e i r a a trajetória que o
trabalhador realiza em um cargo desde o ingresso até seu desligamento.

2. Por que defender um PC CS próprio para o S US ?
O PCCS define as regras para crescimento na carreira, as jornadas de trabalho, os
critérios de remuneração, evolução salarial e avaliação de desempenho. As atividades desenvolvidas na saúde possuem especificidades que devem ser levadas
em consideração. A PMC descumpre o disposto na lei federal 8.142/90 ao incluir os trabalhadores do SUS no plano geral, previsto na lei municipal 11.000.
Além de inadequado às necessidades específicas dos servidores, o plano atual
promove a competição entre os trabalhadores nos processos de crescimento
funcional, ao invés de estimular a solidariedade.

3. O que def endemos para o PCCS /S US ?
- Jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais para trabalhadores da
saúde.
- Recuperação das perdas salariais.
- Elevação do piso salarial e instituição de quadro salarial próprio.
- Incorporação das remunerações variáveis aos salários.
- Crescimento automático nas carreiras.
- Eleição direta para as chefias.
- Concursos públicos para contratação de servidores.

Assembleia marca retomada
da Campanha de Lutas
O ano de 2009 marcou um novo
momento para os servidores municipais
de Curitiba. A mobilização da categoria
di ante da intr ansi gên cia e do autoritarismo da administração municipal definiu claramente qual é a situação. A gestão neoliberal de Beto Richa aposta no
arrocho salarial, na divisão da categoria
pelas remunerações variáveis e nas punições para desmobilizar os trabalhadores. Fazem parte da cartilha da gestão
privatista a ampliação das terceirizações
e dos serviços sem aumento do efetivo.
O resultado tem sido percebido pela categoria por meio do aumento de doenças ocupacionais, sobretudo os transtornos mentais, típicos de trabalho intensificado.
Mais preocupado com sua imagem
e as eleições para governador, do que
com a qualidade do serviço público prestado à população curitibana, Beto Richa
também demonstra desrespeito com as
reivindicações dos servidores. As atividades desenvolvidas com apoio do sindicato em 2009 e nos locais de trabalho
são um sinal de que o ano de 2010 promete um acirramento ainda maior das
lutas da categoria. E a batalha recomeça no próximo dia 15 de dezembro, na
Assembleia Geral dos Servidores, que retoma a Campanha de Lutas para o próximo ano.
Sem ver suas reivindicações aten-

Todos os trabalhadores de saúde da PMC, ou seja, todos aqueles que exercem as
suas atividades ou funções em serviços municipais de saúde, assegurando aos
aposentados a isonomia e paridade de direitos.

Foi constituída uma comissão que está elaborando a proposta do PCCS/SUS, em
que participam integrantes das secretarias de rh e saúde e representantes do
Sismuc. O projeto deverá ser enviado para a câmara de vereadores e, caso aprovado, encaminhado para a sanção do prefeito.

6. Por que os trabalhadores devem
part icipar da elaboração da proposta?
É fundamental a participação dos servidores municipais na definição das normas que regulam a nossa vida funcional. O Sismuc tem pautado o debate do
PCCS/SUS nas reuniões do Coletivo dos Trabalhadores da Saúde. A próxima
reunião acontece no dia 17 de dezembro, a partir da 19 horas, no Sismuc, sendo
aberta à participação de todos trabalhadores.
Outras informações pelo telefone 3322-2475.

didas, mas cientes da forma como a atual administração trata o trabalhador, os
servidores terão que se organizar para ter
avanços. Dentre as principais bandeiras
a serem levantadas estão a incorporação
das remunerações variáveis aos salários,
a recuperação das perdas salariais, o
auxílio-alimentação para todos, a abertura de concursos públicos para contratação
de mais servidores e o fim das punições
para que se garanta o direito de greve.
A assembleia começa 18h30 em primeira chamada e 19 horas em segunda
chamada, no Sismuc (rua Monselhor Celso, 225, 9º andar). Todos os servidores
devem participar.

Política urbana

4. Quais servidores serão
abrangidos pelo PCCS /S US ?

5. Quais os próximos passos e qual
o procedimento para que a nova lei passe a vigorar?

Manifestação com 5 mil servidores realizada
em 31 de março, na Campanha de Lutas 2009.

Prédio na rua Nestor de Castro abandonado.

Servidores municipais participaram
da 4ª Conferência Municipal das Cidades de Curitiba, realizada nos dias 27 e
28 de novembro. O Sismuc contou com
a representação de 17 delegados.
Na avaliação de Juliano Soares, diretor do Sismuc, o método adotado pela
mesa diretora para o debate dos eixos
foi muito ruim. “Todos tinham direito a
voz, só que apenas duas propostas por
grupo iriam para plenária. O debate ficou muito em um plano institucional e
teve muito pouco tempo para interven-

acesse www.sismuc.org.br

Poucos
avanços na
Conferência
das Cidades
de Curitiba
ções. Os trabalhadores fizeram várias propostas, mas como os representantes do
poder público eram maioria, fizeram passar somente as propostas que lhes interessavam, que não levavam em consideração as demandas dos movimentos sociais”, disse.
O relatório final do evento ainda não
havia sido divulgado até o fechamento
desta edição . O documento será enviado
para a Conferência Nacional, marcada
para ocorrer entre os dias 24 e 28 de maio
de 2010, em Brasília.
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Guardas protestam
e Beto Richa some
Os guardas municipais de Curitiba
realizaram a maior mobilização da histó ria da cate gor ia, ex isten te desde
1988. Cerca de 500 trabalhadores participaram, no último dia 23, da paralisação que iniciou na praça Tiradentes, passando pela sede da guarda municipal,
na rua Presidente Farias, e chegando até
a prefeitura. Uma marcha fúnebre com
quatro caixões seguindo à frente do cortejo lembrou as mortes de quatro guardas nos últimos seis meses. Um dos manifestantes, fantasiado de “morte”, avisava a população sobre os riscos que a
categoria vem corren do no s últi mos
anos, devido ao aumento da carga de
trabalho e às condições indevidas.
Além das mortes, os guardas também protestam pela intransigência da
prefeitura que se nega a negociar outras
questões como aumento do piso da categoria de R$ 710,88 para R$ 1,3 mil, a
ca utel a da a rm a, o fe re ci me nto de
capacitação e treinamento adequado e
aumento do efetivo.
O guarda Samuel Rodrigues de Oliveira, de 44 anos e funcionário da prefeitura desde 1991, trabalhava no contra-turno do guarda Aparecido José de
Souza, assassinado no cmum do CIC, no
final de setembro. “Gosto de ser guarda,
mas estou desiludido”, conta ele, que já
ouviu da esposa o pedido para largar a
profissão.
Tanto na sede da guarda, como na
prefeitura, os guardas encontraram as
portas fechadas. Diante da pressão dos
trabalhadores, a administração acabou
recebendo uma comissão de representantes. Nenhum avanço na pauta apresentada pela categoria e a ausência do

prefeito Beto Richa marcaram o desprezo da atual gestão com os graves problemas que assombram o serviço da guarda municipal curitibana.
Repúdio
No dia seguinte à mobilização a diretoria do Sismuc publicou uma carta de
repúdio a Beto Richa. O documento respondeu as declarações do prefeito a uma
rádio da cidade de que “o Sismuc não
pode ser levado a sério”.
Trecho da carta diz o seguinte: “Suas
palavras não são uma afronta apenas
ao Sismuc e aos diretores que se dedicam na organização dos servidores. Representa também a opinião de quem
desconsidera a reivindicação de um segmento da categoria que está em pânico.
Pais e mães de famílias assustados e
preocupados com a possibilidade de conflitos no local de trabalho e fora dele.
Trata-se de um desrespeito aos guardas
municipais e de toda uma categoria cansada da intensificação do trabalho, das
metas, da falta de alimentação, das avaliações e dos baixos salários. Enfim, é
não levar em conta que a qualidade do
serviço público é determinada pelas condições de trabalho e, por isso, trata-se
também de um desrespeito com a própria população que depende dos serviços públicos”.
Relembrando
As mobilizações já vinham ocorrendo há quase um mês e foram intensificadas nas últimas semanas, após a morte do guarda Leocádio Swami de Mello e
Silva, no dia 15 novembro. Panfletagens
e abaixo-assinados têm servido de apoio
para o debate dos trabalhadores com a
população.

Servidores são recebidos com portas fechadas na prefeitura.

Ocorrências atendidas pelos guardas municipais

Crescimento de

2004 – 3.801
2008 – 25.750

677%

Quantidade de guardas municipais

Crescimento de

2004 – 1.364
2008 – 1.631

19,5%

Fonte: Parte dos dados são da secretaria de defesa social da PMC, publicadono site Bem Paraná.

Equipamento para poucos
1.500 coletes
634 armas
391 aparelhos
de comunicação

Para 1.746 guardas
(Esta abaixo da quantidade
necessária para todos os
guarda s)

Preocupados

Administração tenta
conter movimento
Marche fúnebre e “Morte”, fizeram parte da manifestação.

Preocupados co m a adesã o dos
servidores à mobilização no dia 23, a
administração tratou de mandar para as
ruas os, então, 186 estagiários da guarda municipal que ainda não haviam se
formado. Alunas da guarda feminina foram obrigadas, inclusive, a fazer ronda

acesse www.sismuc.org.br

sem o colete à prova de balas, sem distintivo e sem armas. Elas se recusaram a
fazer o serviço sem os equipamentos e
foram mandadas para o parque Barigüi.
A atitude da secretaria de defesa social
foi repudiada pelos manifestantes e entendida como irresponsável.
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Pressionar até o fim

Sem respostas efetivas,
guardas mantém mobilização
Atividades visam sensibilizar opinião pública e pressionar a PMC para avançar na pauta dos guardas.
“A principal reivindicação da categoria, o aumento do piso salarial, só será
debatido no ano que vem”, declarou o
secretário de recursos humanos Paulo
Schimidt. O dia 15 de fevereiro será a
data limite para debate da questão, conforme anunciado em reunião com a comissão dos guardas.
Essa posição desagradou a categoria que avaliou as negociações realizadas em assembleia, no dia 2 de dezembro.
Boa par te d as i nter venções na
assembleia demonstrou preocupação
em relação ao risco dos guardas no exercício da profissão. “Esses dias tive que
enfrentar troca de tiro sozinho. Tinha

bala zunindo no meu ouvido e depois de
várias tentativas de ligação para o 153,
sem sucesso, tive que ligar para o 190.
Daí enviaram quatro viaturas da PM. Só
depois chegaram viaturas da guarda municipal”, contou o guarda Antonio Sávio.
A questão salarial também foi apontada
como outro problema ainda sem resposta.
Diante disso, aprovou-se uma série
de atividades que visam sensibilizar a
opinião pública e pressionar a administração (confira na coluna abaixo). Em
caso de novo assassinato de guarda, a
categoria fica convocada para nova paralisação com concentração no dia seguinte em frente à sede da prefeitura.

Atividades aprovadas em assembleia dos guardas
Rejeitar esc ala ex tra - A primeira delas é para que os guardas se recusem a
fazer escala extra. A medida visa demonstrar que a carga de trabalho está excessiva e que os valores dos salários da categoria são insuficientes. As jornadas
excessivas em busca de uma remuneração melhor são um dos problemas que
ampliam os riscos da profissão que exige atenção e disposição em tempo integral e que afeta a saúde. No lugar da escala extra para complementar o salário,
os guardas defendem uma remuneração fixa melhor, com piso de R$ 1,3 mil.
A ssembleia popular - Panfletagem na Boca Maldita e em outros locais, convidam a população para participar de uma assembleia popular a ser realizada no
próximo dia 19. O objetivo é tratar o tema da segurança pública de forma democrática com a população. Políticas governamentais farão
parte do debate que será realizado na praça Rui Barbosa.

dores para a população. Panfletos também serão entregues para sensibilizar
as pessoas e chamar a atenção para o grave problema enfrentado cotidianamente pela categoria. A atividade também será realizada em parques e praças
da cidade.
Paralisaç ão – A partir do dia 1º de fevereiro uma vigília será montada em
frente à prefeitura. No dia 15 de fevereiro, data limite para negociação do
reajuste do piso, conforme compromisso da administração, nova paralisação
será realizada. Os guardas suspendem os trabalhos para mostrar força e exigir
avanços nas reivindicações. Caso não haja resposta positiva, os guardas pretendem deflagrar greve.

Denúnc ias - Um abaixo-assinado com mais de cinco mil
assinaturas, relatos e imagens sobre as condições de
trabalho dos guardas serão organizadas em um dossiê
que será entregue em forma de denúncia ao Ministério
Público. Uma cópia dos documentos também será entregue ao prefeito Beto Richa.
Manifestações - Nos finais de semana, durante as apresentações de natal no Palácio Avenida, os guardas se
concentram em um local estratégico, com caixões e faixas, para demonstrar o descontentamento dos trabalha-

Barraca instalada na Boca Maldita coleta
assinaturas para abaixo-assinado, cobrando melhores
condições de trabalho para os guardas.

acesse www.sismuc.org.br
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Boa notícia

IPMC pode acumular prejuízo
com venda de edifício ao TJ-PR
A diretoria executiva do Instituto de
Previdência do Mun icípio de Curitiba
(IPMC) está tentando fazer mais um negócio prejudicial financeiramente para o
fundo. Dessa vez, Walmor Trentini quer
vender o edifício onde hoje está instalado o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), no Centro Cívico, sem levar em conta o valor da multa contratual. Pelo documento, o TJ deveria pagar R$ 19 mil
de aluguel por mês, sendo que, desse
total, R$ 9,5 mil seriam em forma de
dinheiro e o restante em investimentos
no próprio edifício. Ocorre que a segunda parte não tem sido cumprida e, agora, o TJ propõe a compra do prédio pelo
valor de R$ 2,65 milhões sem levar em
conta a quantia da multa pelo que deveria ser aplicado em reforma.
Votaç ão na c âmara
Em reunião da comissão de orçamento e finanças da câmara municipal,
realizada no dia 17 de novembro, a maioria dos vereadores aprovou a venda do
imóvel do IPMC. O relator do caso Felipe
Braga Cortes fez a defesa da venda e
afirmou que o conselho de administração do instituto teria aprovado por unanimidade a negociação. Mas a secretária de assuntos jurídicos do Sismuc Irene
Rodrigues, que acompanhou a reunião,
desmente. “Não ho uve unanimidade,
p o rq u e o s si n d ica tos (Si sm uc e
Sismmac) votaram contra a medida, em
reunião do conselho realizada em junho,
por entender que se trata de um prejuízo para o instituto de previdência da categoria”, disse.
Os únicos a votarem favoravelmente aos servidores, na comissão, foram
as vereadoras Noemia Rocha (PMDB) e
Professora Josete (PT).
A diretoria do Sismuc, em conjunto
com a assessoria jurídica e vereadores
de oposição, está estudando formas de
barrar o processo de venda, até que o
valor inclua a multa. Somado os valores,
o edifício custaria próximo dos R$ 5 milhões.
A luguel
Há mais questões mal explicadas
envolvendo negócios do edifício onde
está instalado o TJ. Outra delas é o valor
do contrato de locação, que está abaixo
do valor de mercado. Enquanto o TJ deveria pagar R$ 19 mil por mês ao IPMC
pelo aluguel de todo o prédio, o próprio
IPMC, mesmo dono de vários imóveis,
gasta R$ 20 mil para alugar apenas duas
salas no edifício Delta. O detalhe é que o
Delta também pertence ao IPMC.

Prédio do IPMC, no Centro Cívico, colocado a venda.

Cobrança

SMS retarda resolução sobre Suec
O Sismuc protocolou no último dia
8, na prefeitura, um ofício solicitando
uma posição do secretário de saúde
Luciano Ducci sobre as avaliações de
desempenho do Sistema de Urgência e
Emergência de Curitiba (Suec). O documento se refere ao parecer final da comissão avaliadora que analisou os recursos encaminhados pelos Sismuc à
SMS.
A análise de cada processo durou
mais de dois meses e contou com a
participação de diretores do sindicato
(Irene Rodrigues e Suely Souza). Segundo as diretoras, a comissão concluiu
que não havia prova documental que justificasse a exclusão
dos servidores que obtiveram
notas inferiores a 5,9 pontos.
O relatório final está nas
mãos de Ducci e aguarda resolução. Caso a decisão seja favorável aos trabalhadores, os processos de avaliação de desemp e nh o do s cm u m ’s ser ã o
zerados, isto é, não haverá exclusões. Além disso, as notas do
próximo ano também não poderão ser levadas em conta nas
avaliações.
Lembrando
Quando os resultados foram divulgados, no final de agosto, o Sismuc orientou os cerca

de 40 servidores atingidos para que entrassem com recurso, solicitando uma
revisão dos processos. Do total, 17 contestaram os resultados formalmente.
Dentre os principais problemas estavam ausência dos representantes dos
trabalhadores na pré-avaliação, fichas
preenchidas antecipadamente, sem a
presença do servidor, e inexistência de
reclamações de usuários. A pressão do
sindicato e dos trabalhadores fez com
que a prefeitura voltasse atrás e garantisse uma auditoria nas avaliações do
Suec com a participação de representantes do Sismuc.

Pa re ce r f ina l e st á na
se cre t a ria de sa úde .

acesse www.sismuc.org.br

Terceirização
dos caixas dos
Armazéns é
suspensa
Os servidores de Curitiba deram
um passo importante na luta contra a
terceirização dos serviços. Em reunião
com diretores do Sismuc, no dia 1º de
dezembro, o secretário de abastecimento Norberto Ortigara declarou que
a contratação de empresa para operação dos caixas dos Armazéns da
Família está suspensa.
“A decisão sobre a possibilidade
de terceirização dos serviços de operação de caixa nos Armazéns da Família foi adiada sine die (por tempo
indeterminado)”, afirmou Ortigara.
Para Suely do Prado, diretora do
Sismuc que participou da reunião, a
notícia é positiva e se deve, em boa
parte, à atuação do sindicato e da
categoria sobre o caso.
Em agosto desse ano, o sindicato havia cobrado explicações do secretário devido a boatos que circulavam nos locais de trabalho. Servidore s pre ocu pa dos li ga ram pa ra o
Sismuc e denunciaram o fato. Naquele momento, Ortigara havia confirmado a intenção de terceirização das
funções de caixa.
Contrataç ões
Até meados de 2011, a prefeitura deve inaugurar mais 7 lojas em
Curitiba e outras 2 na região metropolitana. Questionado sobre a falta de
funcionários e a intensificação da jornada de trabalho, Ortigara também
garantiu a nomeação de mais 56 servidores aprovados em concurso até o
final de janeiro de 2010 e outros 77
até o início de 2011.
Luta continua
A d i r eto r ia d o Si sm u c se
posiciona contra a terceirização por
entender que a medida precariza as
condições de trabalho e fragmenta a
categoria. Como o secretário afirmou
que a decisão está “adiada”, a diretoria mantém-se alerta e d efende a
extinção dessa medida e a reversão
de todos os cargos terceirizados.
Problemas relacionados às condições de trabalho também são alvo
do sindicato. Para evitar afastamentos por problemas como de Lesão por
Esforço Repetitivo (LER) defende-se
medi das para reduzi r as doe nças
ocup acion ai s com o as pa usas e
desaceleração do ritmo, implantação
de esteiras rolantes, entre outros investimentos.
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Serviço público retrocede com remunerações variáveis
O discurso empresarial prega a disseminação de práticas que visam aumentar a produtividade do trabalhador,
com o objetivo de potencializar o lucro
do emp resário . Dentre o s m odel os
adotados pelos patrões, mais comuns
nos últimos anos, estão as remunerações variáveis. Esse mecanismo foi desenvolvido nos anos 1980, no Japão, e
previa a motivação do trabalhador para
aumentar o ritmo e a “vestir a camisa
da empresa”, ganhando a mesma coisa
ou menos. O que não se diz em boa parte dos livros de Administração e Economia é que esse modelo implica em um
aumento das doenças do trabalho e da

competitividade entre trabalhadores e
quebra de solidariedades. Trata-se, portanto, da precarização das condições de
trabalho e de um retrocesso social a tempos em que os trabalhadores não tinham
direitos e ganhavam por produção.
A estratégia empresarial ganhou vez
também no serviço público, sobretudo
em governos privatistas e, hoje, os servidores também sentem os efeitos desse
modelo. Curitiba é um exemplo dos resultados perversos causados pelas remunerações variáveis. Há vários casos em
que elas chegam a corresponder a 50%
ou mais dos ganhos mensais constantes
no contra-cheque e, em alguns casos é

Competição aumenta,
solidariedade diminui
Recém instituído, o Programa de
Produtividade e Qualidade (PPQ) do
IPPUC prevê o pagamento de remuneração variável somente após uma
avaliação que passa pelas chefias,
pelos próprios colegas e pelos usuários. Se no período de avaliação o
servidor tiver uma falta, atrasar 20%
da carga horária semanal ou sofrer
alguma penalidade administrativa,
perde o direito. Já o Programa de Gestão por Resultados (PGR) da secretaria de recursos humanos, também
implantado há pouco tempo, além
de estabelecer os mesmo critérios
punitivos, estabelece uma competição entre os trabalhadores por bô-

nu s qu e v aria m d e R$ 200 a R$
1.000. Apenas 8% dos servidores do
recursos humanos terão direito ao
valor máximo.
Para Marcela Alves Bomfim, presidente do Sismuc, essa é uma medida que beneficia os interesses das
chefias, porque subjulga o servidor à
qualquer coisa que o chefe desejar.
“Com isso, aumenta a possibilidade
de utilização dos servidores para fins
ilícitos, para troca de favores, corrupção, entre outras coisas. Sem falar que essa é uma forma de imobilizar o trabalhador para ações coletivas e de quebra de direitos, como ficou bem provado este”, diz.

superior ao piso salarial de alguns trabalhadores. Além desses valores não reverterem na
aposentadoria do servidor, há
também uma série de “amarras”.
As remunerações variáveis constituem hoje o principal instrumento para as punições veladas promovidas pelos secretários municipais aos
servidores que participam de
atividades sindicais. Na paralisação do dia 31 de março e
na greve de abril vários servidores ficaram sem o complemento no salário por ter faltado um dia de trabalho e alguns
fo ram puni dos tam bém no
crescimento vertical e horizontal da carreira. Apesar das insistências da direção
do sindicato para que a medida fosse
revista, o secretário de recursos humanos Paulo Schimidt foi irredutível. As punições foram mantidas e vários servidores que tinham seu salário consignado
em contas recebe ram me nos de R$
100. O caminh o encontrado foi uma
campanha de solidariedade para distribuição de cestas básicas e empréstimos
para casos mais emer-genciais.
Uma médica de unidade de saúde
que preferiu não se identificar por medo
de represálias, é uma das servidoras
punidas duramente pela participação na
paralisação e na greve. O valor que ela
recebeu em fevereiro correspondia a R$
3.357,36. No mês seguinte, seu salário
foi reduzido para R$ 1.651,94. Ou seja,
foi descontado do seu salário o total de
R$ 1.705,42. As remunerações variáveis correspondem a mais de 50% da
sua renda mensal. “Não é justo com o
trabalhador. Isso não é reconhecimento
de qualidade. A avaliação é injusta, porque tem que fazer o que a administração está dizendo”, aponta ela.
Sem direito à lic enç a
Outro grave problema é a punição
de servidores em casos de afastamento
por problemas de saúde. O artigo 8º do

Secretário de rh Paulo Schimidt.

decreto 1.330/2009, que estabelece o
PGR do RH, determina que as faltas por
afastamentos legais não podem ultrapassar 3 dias. Caso isso aconteça, mesmo
por motivo de doença, o servidor perde
de 50 a 100% da remuneração variável.
“Os servidores acabam se sujeitando a trabalhar mesmo doentes para não
per der b oa pa rte d o pr ovime nto m ensal. Por isso, vemos tra balhadore s que
che gam e m si tuaçõ es de suma nas, sobr etu do aqu ele s co m p rob lem as de
transtorno s mentais, que con tinuam na
fun ção sem a míni ma co ndição. I sso
compromete não só a qualidade do serviço público prestado para a população,
mas a sa úde d o tra balh ador que p ode
ficar com sequel as p erman ente s”, diz
Mar cela Alves Bomfim, presi dente do
Sism uc.
Posiç ão do Sismuc
A incorporação dos valores das remunerações variáveis aos salários vem
sendo apontada pela direção do sindicato como a principal saída para o problema. Essa reivindicação, inclusive, faz parte d a úl ti ma p au ta a p r ov a d a e m
assembleia pela categoria e será proposta novamente, para a campanha de lutas
2010. Mudar essa realidade, no entanto, vai depender do poder de pressão da
própria categoria.

4 motivos para trocar remunerações
variáveis por salário
1. Dificulta ações coletivas como greves;
2. Restringe o direito à licença saúde;
3. Amarra os servidores aos interesses das chefias;
4. Não incide sobre previdência e servidor não leva
esses valores à aposentadoria.

acesse www.sismuc.org.br
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Prefeitura força retorno de servidores doentes
Laudos da medicina ocupacional do rh são contrariados por atestados de médicos particulares.
Transtornos mentais já são consider adas as prin cipa is d oenças o cupacio nais do século XX I. Depre ssão,
sín dr om e de bo ur no ut, tra nsto rn o
bipolar, fibrimialgia, esquizofrenia, alcoolismo, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), são algumas dessas doenças
que se tornaram comuns, sobretudo no
setor de serviços. Dentre as principais
causas estão processos e ambientes de
trabalho doentios, causadas pela intensificação do trabalho e pela falta de condições adequadas para exercício das atividades profissionais.
No Brasil, por exemplo, o afastamento do emprego por transtornos mentais e comportamentais pulou de 612
ca so s, e m 2006, pa ra 12. 812, e m
2008. A p refeitura d e Curi tiba é um
exemplo negativo, nesse quesito. Em
2008 o principal motivo de afastamentos de servidores eram os transtornos
mentais e comportamentais. Dados da
Gestão Unificada de Recursos Humanos,
da secr etar ia d e re cursos h uman os
(GURHU/RHSO/SMRH), apontam que os
transtornos mentais são responsáveis
por 29,9% do absenteísmo (falta) no trabalho da PMC.
Mas, pior do que adquirir a doença,
é não tê-la reconhecida e passar por
mentiroso ou folgado. A quantidade de
servidores abaixo do adequado para a
prestação dos serviços tem pressionado pelo retorno de trabalhadores sem
condições psíquicas e físicas. Essa tem
se tornado uma prática em vários casos
que passam pela perícia médica da medicina ocupacional da secretaria de recursos humanos. Laudos atestando aptidão para retornar ao trabalho contrastam co m o sofrime nto de serv idores
adoecidos.
Ex emplo
Um de sses casos é o de Coraci
Aparecida Assunção, 52 anos, educadora do cmei Pantanal. Servidora municipal desde 1982 e em sala desde 1985,
ela está preocupada por ter sido chamada a reassumir o trabalho. “Sinto tristeza. Já chorei muito. Não aguento mais o
barulho da sala de aula. Uma vez abandonei a sala cheia de alunos”, conta.
Em 2007 ela ficou internada por
dois meses em uma clínica psiquiátrica,
para tratamento de depressão. Ficou
afastada das atividades por um tempo,
seguindo um tratamento que lhe recomenda até hoje a ingestão de dois remédios tarja-preta. Mesmo assim, o médico da saúde ocupacional da PMC Antonio Luiz Bordini assinou um atestado,
em outubro de 2009, no qual afirma que
Coraci está “apta a voltar ao trabalho”,

sem restrições ou observações.
A orientação de Bordini contraria a
recomendação médica feita pela psiquiatra Marion Rodrigues do Hospital Nossa
Senhora da Luz, conveniado com a PMC.
No receituário de junho de 2009, ela afirma qu e Co raci a pre sen ta “sin tom as
depressivos importantes, ansiedade e
dificuldade no trabalho. (Portanto,) Sugerimos afastamento de suas atividades em
sala de aula até melhora clínica”.
O que fazer
A diretoria do Sismuc está intervindo no caso e pretende encaminhar solicitação de explicações à gerência de medicina ocupacional para que os procedimentos sejam revistos. Denúncias de outros
servidores indicam que atestados médicos indicando o retorno ao trabalho para
servidores doentes tem aumentado nos
últimos meses. As recomendações da
perícia médica podem estar contrariando o Estatuto do Funcionário Público de
Curitiba (lei 1.656/1958), que em seu
artigo 157 garante o direito de licença
para tratamento de saúde.
“A administração impõe um ritmo
intenso e uma gestão de trabalho com
poucos servidores e em condições inadequadas para reduzir custos. O resultad o nã o po de r ia ser o u tr o se nã o o
adoecimento das pessoas. Só que eles
não querem arcar com esses problemas
e jogam toda a responsabilidade para o
servidor que, além de ser obrigado a trabalhar doente, tem que se submeter à
crescente demanda por atendimento da
população, avaliações de desempenho,
salários baixos e sem auxílio-alimentação”, diz Alessandra Cláudia de Oliveira,
secretária de imprensa e comunicação
do Sismuc.

Servidora mostra laudos e carteira de trabalho.

Como identificar o transtorno mental
Insônia, al teração do apet ite, sensação de tont ura e zu mbido, taquicardia, f obia do local de trabalho,
insegurança, trem ores. São sint omas desencadeados pela sobrecarga física ou emocional provoc ados
por est ress e.

Causas
Medo de perder o emprego ou s er rebaixado do cargo, a falta de perspecti va prof ission al, a sobrec arga
de t rabalho e a demanda maior do que a capacidade de executar as tarefas.

Efeitos
78% das pessoas com transtornos têm problemas de concentração, 73% têm dif iculdade de relac ionamen to e 42% apresentam queda na produ tividade e desempenho no emprego.

Sintomas
A dor muscular e a dor de cabeça, com 83%, aparec em em primeiro lugar entre os sintomas físicos da
depressão. Problemas do sono vêm em segundo lugar, com 35% e, em terceiro, problem as cardí acos,
com 28%.
Fonte da p esquisa: Internatio nal Stress Management Association (Isma Brasil)

acesse www.sismuc.org.br
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Criminalização da pobreza

“Segurança
se faz com
investimentos
sociais”
O assunto da seção Entrevista desse mês é a segurança pública.
O deputado estadual Marcelo Freixo (PSol), do Rio de Janeiro, tem
um acúmulo significativo nessa área. Mantem parceria com organizações como a Defensoria Pública, o Grupo Tortura Nunca Mais, CRESS
(Conselho Regional de Serviço Social), CRP (Conselho Regional de
Psicologia), Laboratório de Análise e Violência da UERJ, diversas
ONG‘S de Diretos Humanos e Pastorais. Ficou mais conhecido por
encabeçar a CPI das Milícias, para investigar a atuação de policiais
em chacinas e extorsão nas favelas do Rio de Janeiro. Abaixo, reproduz-se trecho de entrevista, realizada pelo Núcleo Piratininga de Comunicação.
À medida que diminui o Estado de
bem estar soc ial aumenta o investimento no sistema prisional e em
po lític a s d e se gu ra nç a r ep re ssivas.
Para todo Estado Mínimo – marco da
década de 90 – é necessário um Estado
Máximo de repressão. Isso em escala
mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, há dois milhões de pessoas presas.
O Brasil teve, de 1995 a 2003, um crescimento de popula ção carcerá ria de
93%, a média mundial ficou entre 20%
e 30%. Não é à toa. O perfil da população carcerária Brasileira é exatamente
o mesmo perfil das pessoas que hoje
são vítimas dos autos de resistência da
ação policial: negros, pobres, jovens, homens, moradores de periferia, de favela, de baixa escolaridade. Ou seja, é o
processo de exclusão se consolidando
ou na prisão ou na morte.
Segmentos hegemônicos pressionam
por polític as que vão c ontra os exc luído s, numa fo rma de c riminalizaç ão da pobreza?
Exatamente. O relatório da Justiça Global que fizemos no final de 2004 sobre
política de insegurança pública no Rio
de Janeiro e violência policial, virou uma
peça de denúncia na OEA, na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos. O
governo brasileiro e do Rio de Janeiro

foram convocados à OEA para dar satisfações. A gente trabalha com o conceito
da criminalização da pobreza: o quanto
essa política de segurança é elitista, con- A mídia entrou nesse esquema desservadora, excludente. Não é uma políti- te lado?
ca inclusiva, que é pensada através de A mídia hoje tem um poder impressioações policiais e não sociais. A favela de nante em pautar as ações do governo.
Acari não tem posto de saúde ou creche. Para obter uma vitória contra o governo,
Mas tem uma presença policial perma- tem-se que utilizar a mídia como instrunente. Essa forma
mento. E u comede operar, não gacei a preparar um
rantir a segurança à
relatório sobre a
“O perfil da população
pop ulaçã o pob re,
Polinter para que
carcerária Brasileira é
mas entender que
virasse denúncia
a população pobre
exatamente o mesmo
inter nacional . As
é uma ame aça à
de nú nci as er am
perfil das pessoas que
concepção de seguescabrosas. Procuhoje são vítimas dos
ra nça , é o que a
r e i p e sso a s d a
autos de resistência da
ge nte ch a m a d e
mídi a que di sseação policial: negros,
crimi nalizaçã o da
ram que corrupção
pobres,
jovens,
homens,
pobreza.
e tortura não são
moradores de periferia,
novidades. E este
de
favela,
de
baixa
escoVoc ê vê intenc ioé u m po n to: o
laridade”.
nalidade nisso?
quanto a ideia da
Só co nsigo en tenmídia não é a da
der essas l ógicas
responsa bilidade
através da luta de classes. Mas eu acho sobre o que está acontecendo, mas da
que é a luta de classes se aprimorando, possibilidade de vender ou não. É uma
a luta de classes tendo como elemento relação absolutamente mercantil e a vinão só a exclusão da relação capital x olência que é um tema central, que é o
trabalho, mas a exclusão da sociedade maior problema social do Rio de Janeinum plano absolutamente amplo onde ro, é uma mercadoria. Não é a lógica da
se permitem, inclusive, as violações da responsabilidade social. É a lógica merintegridade moral física e até a morte.
cantil. E isso é muito grave.

acesse www.sismuc.org.br

Qual o grau dessa invisibilidade?
Do s 17 m il e 900 jov ens ví tim as de
ho mi cí di os e m 2002, 11 m il e 300
er am negros. Qu em é a re al v íti ma da
vio lência? a ma ior parcela são jove ns
pobr es, negros mora dores d e favel a. O
mor ador de fa vela é víti ma da ação do
trá fico , q u e é u m a a çã o v i o le n ta ,
im po sitiv a, tr ucu len ta e, a o m esmo
te mpo , v íti ma da ex clu são so cia l, da
au sên cia do Estad o, e vítima da vi olê nci a d o E sta do qu e só e ntr a n esses
esp aços com a po lícia . Qu e não vê naqu ela s p essoas, p essoas do tad as de
direi tos.
O B atalhã o de O peraçõ es Esp eciais da
Po lícia Mil ita r d o R io de Jan eir o tem
100% das su as ope rações de ntr o d as
fa vel as. O qu e já car acter iza crim inalização da pobrez a porque a e lite da
Po lícia Mil ita r é pa ra op era r só n a fave la. A música qu e o Bo pe can ta em
se us exe rcí cio s físi cos – e i sso fo i d enu nci ado nos jo rnai s (em 2003) – di z:
“O in ter rogató rio é m uito fáci l d e faze r; pega o fa vel ado e dá por rad a a té
do er. O inte rro gatóri o é mu ito fácil de
acaba r; pega o fav ela do e dá po rra da
até m ata r. Ban did o fave lad o n ão se
var re com va ssou ra; se va rre com granad a, com fuzil, metralh ador a”.
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Curtas

Trabalhadores na segurança
pública mobilizados
Não são apenas os guardas municipais expostos a condições precárias de
trabalho. No Paraná também ficou pública a luta de agentes penitenciários
que só não entraram em greve devido uma liminar da justiça que multava o
sindicato a cada dia de paralisação. Essa categoria é composta por aproximadamente 3,5 mil trabalhadores que atuam nos 23 presídios do estado.
Outra grave situação é a dos policiais civis. A categoria paralisou no dia 24 de
novembro e pressiona o governo para negociar as reivindicações da categoria. Os policiais exigem melhores condições de trabalho e um salário digno
com a função social desempenhada.

Corrupção e roubo em
vídeos envolvendo Arruda

Confecom ocorre de
14 a 17 de dezembro
O trabalho realizado nas 27 conferências de comunicação realizadas em
todas as unidades da Federação rendeu um total de 6.101 propostas. Elas
serão sistematizadas e encaminhadas para a 1ª Conferência Nacional de
Comunicação, marcada para ocorrer de 14 a 17 de dezembro.
Celso Schröder, vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas
(Fenaj), coordenador do Fórum Nacional pela Democratização da Informação (FNDC) e presidente da Federação dos Jornalistas da América Latina e
do Caribe (Fepalc), deposita esperanças de que os resultados do evento
sirvam de base para projetos no Congresso Nacional. “A Confecom é
deliberativa. Nosso papel é negociar o máximo possível, para que o governo
depois identifique o grau de adesão em torno de determinados assuntos. E
para que possamos apresentar o resultado das discussões ao Congresso,
para que isso vire projetos, por exemplo”, disse ele, em entrevista ao boletim
da conferência.

Trabalhador branco ganha
quase o dobro do negro
A remuneração média de trabalhadores brancos foi 90,7% maior que a de
pretos e pardos em setembro, último dado disponível, aponta estudo do
economista Marcelo Paixão, baseado na Pesquisa Mensal de Emprego do
IBGE, que reúne dados sobre as seis maiores regiões metropolitanas do país.
Desde o início da crise econômica global, o auge da desigualdade entre os
dois grupos no mercado de trabalho tinha sido registrado em fevereiro,
quando a renda dos brancos era 102% superior.

José Arruda (DEM), governador do DF (ao fundo) e José Serra (PSDB),
governador de São Paulo (à frente).

Imagens da compra de deputados
distritais e pagamento de dívidas de campanha com dinheiro público não deixam
dúvidas sobre as irregularidades cometidas pelo governador do Distrito Federal
José Roberto Arruda (DEM). O esquema
foi descoberto pela Polícia Federal, no final do mês de novembro e desencadeou
uma série de outras investigações. A denúncia e os vídeos são do ex-secretário
de relações institucionais do DF, Durval
Barbosa. Ele afirma que o governador
coordenava o destino do dinheiro obtido
através de contratos superfaturados firmados com empresas específicas. Nas
cenas, beneficiados aparecem guardando maços de dinheiro na cueca e nas

meias.
Movimentos organizados pela CUT,
UNE, OAB, entre outras instituições exigem o impeachment de Arruda e do vice
Paulo Octavio (DEM) e a punição de todos os envolvidos.
Coincidênc ia?
Esta não é a primeira vez que cenas
como as que foram exibidas vem a público. Em julho desse ano a candidatura de
Beto Richa foi acusada de Caixa 2, depois que um vídeo mostrava candidatos
do PRTB recebendo dinheiro em troca de
apoio eleitoral. Este assunto continua sob
investigação da polícia federal que busca evidências de dinheiro não declarado
na última campanha de Richa.

Comunicação

Ataque patronal restringe direito à informação no Paraná
Impulsionados pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), representantes do sindicato patronal dos donos
de meios de comunicação do Paraná pretendem ampliar a desregulamentação da
profissão. Em reunião de negociação da
Convenção Coletiva de Traba lho (CCT)
eles exigiram a retirada da cláusula que
determina a contratação de jornalistas
diplomados para exercer a função nos
veículos do estado.
Em assembleia, os jornalistas votaram por unanimidade contra a atitude
dos patrões. Dentre os principais argumentos para combater a medida está a
garantia do direito social à informação de
Marcio Ro drigues,
presidente do Sindijor-PR.

qualidade.
Para o presidente do Sindicato dos
Jo rna listas do Par aná (Sindi jor -PR )
Marcio Rodrigues o risco é de restrição
do acesso à informação. “Nós, jornalistas profissio nais dipl omado s, te mos
como uma das disciplinas Ética e Legislação. A base de nossa ação profissional
está ancorada no Código de Ética dos
Jornalistas Brasileiros. Nesse conjunto de
regras, de caráter deontológico, aprendemos qu e a ação pro fissional p recisa
priorizar a pluralidade, dar espaço ao contraditório de forma equânime, e mais
uma série de atitudes que garanta o equilíbrio na informação a ser publicada ou
veiculada”, diz.
Entenda o que houve

acesse www.sismuc.org.br

O acórdão sobre o fim da exigência
de diploma para jornalistas foi publicado
pelo STF, no dia 16 de novembro. A maior ia do s m in i str os en ten de u q u e é
inconstitucional o decreto que exigia para
o exercício da profissão o registro prévio
no Ministério do Trabalho, com apresentação do diploma.
Saída
Uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada pelo Senador
Antonio Carlos Valadares (PSB), a pedido
dos sindicatos de jornalistas e da federação (Fenaj), visa b arrar a desregulamentação. A PEC 33 que tramita no Congresso Nacional acrescenta a exigência
do diploma na redação do artigo 220 da
Constituição Federal.
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Sem resposta

IPMC enrola e processos de aposentadoria especial ficam parados
A diretoria executiva do IPMC está
protelando a implantação da regulamentação da aposentadoria especial. Em
reunião com representantes do Sismuc,
o presidente do instituto Walmor Trentini
e a procuradora do município Majoly
Hardy haviam prom etido apre sentar
uma proposta até 30 de novembro. No
mesmo dia, ao invés da proposta, o que
foi enviado ao sindicato foi um ofício,
assinado por Trentini, dizendo que “a regulamentação da aposentadoria especial está em fase de estudo e redação
preliminar.”
O sindicato cobra velocidade nas
ações porque uma série de processos
de solicitação da aposentadoria especial estão parados e aguardam resposta.
Alguns trabalhadores, inclusive, já poderiam estar desfrutando do benefício.
O assessor ju ríd ico do Sism uc
Ludimar Rafanhim fala do envio de uma
reclamação ao STF, caso não haja boa
vontade da administração em cumprir o
mandado de injunção. “A partir do momento que o STF toma uma decisão, ela
tem que ser cumprida e ponto final. A

Constituição já estabelece as diretrizes
para regramento da aposentadoria”, diz.
Em nova reunião com diretores do
Sismuc, Trentini assumiu o compromisso de apresentar um decreto até o mês
de janeiro. Enquanto isso, o sindicato
vem orientado os servidores envolvidos
em atividades insalubres, que ingressem
com o pedido de aposentadoria especial.
Para isso é necessário solicitar junto ao núcleo de recursos humanos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Este documento corresponde a um laudo técnico que indica se o servidor tem
ou não direito à aposentadoria. Depois
desse passo, o servidor deve solicitar ao
Sismuc uma declaração de tempo de
filiação, pois o direito é assegurado apenas aos sindicalizados, conforme decisão da justiça. De posse desses dois documentos o interessado deve se dirigir
pessoalmente até o núcleo de recursos
humanos da secretaria que está lotado
com estes documentos e abrir um processo em protocolo, solicitando a concessão da aposentadoria especial.

Conquista

Hora-permanência:

“nossa conquista, nosso direito”
A organização e mobilização dos
educadores, iniciada em 2006, e que
resultou na greve de fevereiro de 2007,
possibilitou uma série de conquistas.
Uma delas é o direito a hora-permanência, transformada em lei (12.348/07),
em agosto de 2007. Por meio dessa
lei, o educador teve regulamentado o
direito a 20% da jornada semanal reservada para planejamento, estudos,
aperfeiçoamento e crescimento profis-

sional.
Porém, a administração pública e
a secretaria de educação não têm dado
condições para que seja cumprida a lei
e para que o direito seja assegurado. O
Sismuc procurou resolver o caso em reunião com representantes da PMC, apresentando um dimensionamento adequado, o que seria a solução para a
efetividade da hora-permanência. Sem
respostas nas negociações, a direção
do sindicato não vê outro caminho senão a ação judicial para que se cumpra
a lei e se paguem as horas não realizadas.
A entrada da ação se dá por meio
da assembleia, marcada para o dia 15
de dezembro, às 18h30, no Sismuc.
Para que se tenha direito, o servidor deve
estar sindicalizado até 26 de fevereiro
de 2010.

Recurso
De olho

PMC tenta, mas justiça mantém
Sismuc questiona punições sem PAD
decisão sobre gratificações do PSF
A prefeitura de Curitiba está lançando mão de todas as medidas possíveis
para cortar gratificações dos servidores
do PSF afastados por mais de 90 dias
por problemas de saúde. Um recurso
judicial visava suspender a decisão do
juiz João Henrique Coelho, da segunda
vara da fazenda, que acatou o pedido
do Sismuc e decidiu pela manutenção
da gratificação. O pedido da prefeitura
foi negado e a decisão está mantida,
conforme relatório da juíza Josély Dittrich
Ribas, publicado no dia 24 de novembro, ratificando a conquista dos servidores.

O aumento de reclamações de servidores que estariam sofrendo punições
sem o cumprimento de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) chamou a atenção dos diretores do Sismuc. Advertências, repreensões e suspensões de até oito
dias, sem qualquer chance de defesa,
estão entre as medidas denunciadas.
Esse assunto foi discutido em reu-

Sol i cito u -se ao p ro cu ra d o r a
readequação do formulário de notificação de penalidade, conforme prevê o artigo 222 do Estatuto do Funcionário (lei
1.656/58) e decreto municipal 765/97.
Além disso, o direito ao contraditório e
ampla defesa aos servidores acusados
de prática de irregularidade também são
assegurados pelo artigo 5º da CF.

nião realizada no início do mês, entre o
presidente da comissão permanente de
PAD, o procurador Luis Miguel de Cárcova
Gutierrez, a assessoria jurídica do sindicato e a secretária de assuntos jurídicos
do Sismuc Irene Rodrigues.

Durante a reunião, Gutierrez afirmou
que estará revendo os procedimentos
para punições e dará novo parecer. Os
servidores acusados que não cometeram
qualquer falta disciplinar devem procurar o sindicato para orientações.

acesse www.sismuc.org.br
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Sindicalizado tem
desconto em filme
sobre Lula

Todos o s dias
Barraca na B oca Maldita
Horár io: 10hs
12/12 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 10hs
Local: Par que Tanguá

Estreia no dia 1º de janeiro o filma “Lula, o
filho do Brasil”. A história é baseada no livro de Denise Paraná e conta a trajetória de uma das maiores lideranças populares do
Brasil, forjada em plena ditadura militar, no coração da indústria fordista brasileira. Antes, porém, o filme retrata a dura e pobre infância do atual presidente
da república. Nos anos 1970 Lula surge para o país como uma figura carismática
que personifica o sentimento de milhares de trabalhadores por liberdades democráticas e melhores condições de vida. É nesse contexto e com um olhar
diferenciado que se pode compreender um pouco mais de um momento em
que o sindicalismo brasileiro retoma seu espaço como ator determinante dos
rumos do país.
Trabalhadores sindicalizados têm direito a desconto nos cinemas das redes Cinemark, UCI e Grupo Severiano Ribeiro, na apresentação de documento
que comprove sindicalização. O trailler do filme pode ser conferido pelo seguinte endereço: http://www.lulaofilhodobrasil.com.br/
Ficha técnic a
Título: Lula, o filho do Brasil
Direção: Fábio Barreto
País: Brasil
Ano: 2009
Duração: 128 min.
Elenco principal:
Rui Ricardo Diaz
Glória Pires
Cléo Pires

15/12 - Assembleia Geral
Pauta: Campanha de Lutas 2010
Horário: 19 h oras
Local: Sismuc
16/12 - Coletivo de Mulheres da CUT
Horár io: 14 hor as
Local: CUT-PR
17/12 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 17hs
Local: Rua da Cidadania Fazendinha
17/12 - Reuniãodo PCCS/SUS
Horár io: 19 hor as
Local: Sismuc
17/12 - Reunião do FOPS
Horár io: 16 hor as
Local: Sindisaúde
17/12 - Reunião do Coletivo de Abastecimento
Horár io: 19 hor as
Local: Sismuc

21/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 17hs
Local: Rua da Cidadania Santa Felicidade
22/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 16hs
Local: Rua da Cidadania Bairro Novo
22/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 17hs
Local: Terminal Sítio Cercado
23/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 10hs
Local: Praça do Japão
24/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 10hs
Local: Parque São L ourenço
26/01 - Construção da pauta de políticas municipais
pa ra m orador es de r ua
Horár io: 9 hor as
Local: Sinticom

18 a 20/12 - Conferência Estadual de Saúde
Local: Shopping Estação

27/01 - Assembleia de prestação de contas
Horár io: 19 hor as
Local: Sismuc

19/12 - Praça Rui Barbosa
Assembleia Popu lar
Horário : 10hs

28/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 16hs
Local: Rua da Cidadania Boa Vista

07/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io:17 hs
Local: Rua da Cidadania do Carmo

29/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 17hs
Local: Terminal Capão Raso

10/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 10hs
Local: Jardim Botânico

31/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 10hs
Local: Zoológico

14/01 - Panfletagem dos guardas
Horár io: 17hs
Local: Rua da Cidadania Pinheirinho

01/02 - Pro tocolo da pauta de re ivindicação
geral e espe cíficas
Horário: 16 h oras
Local: sede da PMC

17/01 - Panfletagem dos guardas
Hor ário: 10 hs
Loca l: Parque Bar igui

A verdade nos
presídios durante a ditadura
“Resistência atrás das grades” contém um diário escrito por ocasião da
greve de fome feita em São Paulo por um grupo de presos políticos em 1972.
Foi a forma que encontraram de resistir aos planos das autoridades da época de dividir
os presos políticos em pequenos grupos
e levá-los para diversas cadeias do Estado. Trinta e sete anos depois, “Resistência atrás das grades” resgata e transcreve na íntegra esse diário. Documentos importantíssimos, nunca divulgados, compõem a obra. Ela revela também, pela
primeira vez, o papel de um grupo de religiosos – o Grupo das Sextas-feiras – nas
discussões internas da Igreja naquela
época.
Fic ha bibliográfic a:
POLITI, Maurice. R e si stê n ci a a tr a sa
d a s gr a de s. São Paulo: Editorial, 2009.

acesse www.sismuc.org.br

01 à 15/02 - Vigília pela Valorização
Local: E m frente à Pre feitura

