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Richa foge de debate e
ignora reivindicações
O Sismuc deu início à Campanha de Lutas
2010 com a protocolização da pauta de reivindicações e das pautas específicas na prefeitura, no último dia 1º. Os diretores pretendem
apresentar os principais problemas da categoria pessoalmente ao prefeito Beto Richa, que
até agora tem fugido do debate.
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Opinião

Editorial

Outra vida é possível
O ano que passou foi de muitas lutas, marcada pela organização dos
trabalhadores e trabalhadoras. Alguns avanços e outros itens a se conquistar.
Estamos em nova campanha de lutas e é o momento de acumular as
experiências, analisar, resgatar as propostas e colocar a mão na massa. A
gestão Richa tem optado pelo enfrentamento em todas as questões que dizem respeito aos interesses dos trabalhadores, mesmo diante das tentativas
constantes de negociação do Sismuc. Uma prova disso é a forma como os
guardas municipais vêm sendo tratados e o descaso para com as reivindicações da Campanha de Lutas de todos os servidores.
Por esse motivo e a exemplo do ano passado, quando a categoria relizou
uma série de mobilizações, a ação é, mais uma vez, a palavra de ordem.
Avançar juntos aos outros movimentos que fizeram um balanço das lutas
frente ao enfrentamento da crise, reafirmando que outro mundo é possível.
Isso é estimular.
Um impulso para as conquistas quando temos certeza que outra vida é
possível dentro da PMC e que também existem outras possibilidades para o
mundo lá fora. Somos a classe trabalhadora , a sustentação desse país,
mobilizados e organizados podemos tudo, inclusive tornar outro mundo possível.
Diretoria do Sismuc

Eu escolho o que consumo?
A soberania alimentar é o direito dos
povos de controlar suas políticas agrícolas e alimentares, o direito de decidir o
q ue cul ti va r, o q ue com er e com o
comercializar, de produzir localmente
respeitando o território, de ter em nossas mãos o controle dos recursos naturais, água, sementes, terra , florestas e
energia.
Esse direito hoje é respeitado?
As terra s para plantio e stão nas
mãos de uma minoria, a produção de
sem e n te s no p od e r d e al gu ma s
multinacionais que as transformam geneticamente sem limites, a produção e
comercialização apropriadas pela ganância do agronegócio que estão voltados
para o consumo externo, a monocultura
utilizada para matrizes energéticas que
degradam o nosso solo.
Para o consumo interno sobram os
problemas causados com o uso indevido
e abusivo de agrotóxicos, falta de empregos e o resultado do desequilíbrio
ambiental como as enchentes, ventos ,

deslizamentos, tremores de terra e mudanças climáticas. Muitos pensavam que
reforma agrária era uma pauta que somente interessava ao MST. Engano. Essa
é uma luta da classe trabalhadora e que
hoje tomou uma dimensão maior e nos
mostra a necessidade da construção de
um projeto de sustentabilidade para que
nossos di reitos sejam asse gurados e
nosso planeta preservado com todas as
reservas naturais (ver coluna abaixo).
Dessa forma, poderemos não só escolher o que consumir, mas também dizer
como produzir e comercializar. Garantir
que outros possam usufruir de um país,
de um planeta saudável. Uma soberania
alimentar e energética é de interesse de
todos os trabalhadores e nós servidores
temos que estar fazendo este debate por
você, seus filhos, amigos e pela população que atendemos e estamos mais próximos.
Alessandra Oliveira, educadora e
secretária de imprensa e
comunicação do Sismuc

Quem luta conquista

Inspetores conquistam recesso
Meta agora é estender direito a todos

Soberania alimentar
“Não há dúvida de que o planeta Terra está gravemente enfermo devido à
ação destruidora do Capital, responsável pelo aquecimento global e mudanças
climáticas, além da privatização de todas as formas de vida. Estamos diante de
uma encruzilhada: ou mudamos o paradigma de civilização atual ou a humanidade e a vida no planeta será destruída.
A nossa luta é por uma nova civilização que se baseie em uma relação de
har monia entre a huma nidade e a n ature za, na qual não pr evaleça o
consumismo e a lógica do lucro e do mercado, que devasta os recursos naturais, concentra riqueza e poder nas mãos de poucos e gera pobreza e desigualdade social. Lutamos por uma sociedade baseada na justiça social e ambiental,
na igualdade, na solidariedade entre os povos, assentada em valores éticos
coerentes com uma sociedade voltada a sustentabilidade de todas as formas
de vida.”
Texto final da 1ª Conferência Nacional Popular sobre agroenergia.
www. economiasolidariaagroenergiaparana.blogspot.com

Juliano Soares, diretor do Sismuc, mostra abaixo-assinados.
A mobilização dos trabalhadores da
educação em defesa da isonomia (igualdade de direitos entre segmentos diferentes) assegurou-lhes o direito de recesso no final do ano passado, entre os dias
21 e 31 de dezembro. A medida foi formalizada após a coleta de aproximadamente 800 assinaturas para um abaixoassinado entregue à secretaria de educação. Boa parte das folhas foram assi-

retor do Sismuc Juliano Soares, o prefeito disse que o assunto não lhe interessava.
O próximo passo agora é a extensão do mesmo direito a ser previsto no
calendário escolar para os agentes administrativos, que tiveram o recesso negado pela prefeitura e trabalharam até
dia 31 de dezembro. O decreto 1.616/
09, assinado por Richa não incluía esta

nadas durante um almoço promovido
pela prefeitura no qual também esteve

outra parcela dos servidores, apesar da
tentativa do sindicato em assegurar a

presente Beto Richa. Abordado pelo di-

garantia de recesso a todos.

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

EXPEDIENTE

acesse www.sismuc.org.br

Esta edição foi fechada
às 21 horas, de 04/02/2010.
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Princípios

Campanha de Lutas 2010

Sismuc quer aprofundar Richa se nega a receber
debate sobre ramos
pauta de reivindicações
A organização do sindicalismo por
ramo produtivo é um dos princípios da
Central Única dos Trabalhadores (CUT)
ainda pouco consolidado no país. Na prática, significa que os sindicatos passam
a representar os trabalhadores de acordo com a atividade profissional que desenvolvem. Trata-se do direito à liberdade de organização sindical, de acordo
com as necessidades dos trabalhadores
e sem a interferência do Estado, partidos ou patrões.
Em Curitiba, por exemplo, os trabalhadores concursados da prefeitura estão divididos em dois sindicatos, o do
Magistério (Sismmac) e o dos Servidores (Sismuc). Esta divisão está presente
desde a fundação dos dois sindicatos,
com a promulgação da nova constituição, em 1988, e, desde então, este debate sempre esteve presente. Sobretudo, devido às semelhanças históricas,
nas reivindicações e nas condições de
trabalho daqueles a quem representam.
Na opinião do secretário de juventude da CUT-PR e secretário de formação do Sismuc Patrick Baptista, essa di-

visão é prejudicial aos trabalhadores.
“Isso fragmenta nossas lutas e reflete no
poder de organização e de intervenção
para defesa dos nossos interesses”, diz.
Para ele, a organização de um único sindicato que represente todos os servidores municipais, incluindo os professores,
não impede a organização específica dos
trabalhadores. “Podemos ganhar maior
força de mobilização nas pautas gerais e
também nas reivindicações específicas
de cada segmento da prefeitura. Quem
pode cuidar disso são os coletivos de cada
secretaria”, sustenta.
E x e mp l o d a A PP
Um dos exemplos bem sucedidos
de unificação sindical por ramo é o do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Paraná, considerado o maior sindicato do estado, com 58 mil sindicalizados. Representante de professores da
rede estadual e funcionários das escolas, a APP é resultado da unificação dessas duas categorias, na época representadas pela APP e pelo Sinte. O novo sindicato surgiu em 1997, durante um congresso unificado.

O Sismuc deu início à Campanha
de Lutas 2010 com a protocolização
da pauta de reivindicações e das pautas específicas na prefeitura, no último dia 1º. Com o objetivo de entregar
o documento em um ato formal ao prefeito Beto Richa, os diretores do sindicato seguiram até seu gabinete, mas
não foram atendidos.
Na op ini ão de Ma rce la Alv es
Bomfim, presidente do Sismuc, a atitude de Richa é um prova do seu total
descaso com os interesses dos mais
de 30 mil servidores que atuam pelo
bem estar da população e que são representados pelo sindicato. Segundo
ela, essa tem sido a estratégia da gestão Richa.
Apesar da esquiva do prefeito, a
diretoria ainda pretende fazer a entrega em mãos da pauta. Eles aguardam
a confirmação de uma reunião para a
montagem de um calendário de negociações para debate dos mais de 55
itens da pauta.
Pel o re a j uste e re cu pe r a çã o
A pauta foi aprovada em duas assembléias: a primeira no dia 15 de dezembro e a segunda no último dia 27,
no Sismuc. Dentre as principais questões está a questão salarial. Com base
nos cálculos do Dieese, os servidores
acumulam uma perda histórica no sal ár i o , e n tr e 1999 e 2005, q u e
corresponde a 14,34%, quando Beto
Richa era vice de Cássio Taniguchi.
Além disso, há também uma defasagem salarial devido à inflação do último ano que chega a 4,09%, conforme
esti mativa consi derand o dado s do
INPC até o final do mês de fevereiro. A

Último congresso da CUT, em agosto de 2010, aprova estratégias de ação.

Liberdade sindical X Estrutura
A liberdade de organização sindical é uma das diretrizes previstas na
Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e diferencia-se
do que vigora atualmente no Brasil. Na
maioria dos casos, a representação sindical delimitada legalmente impõe restrições para a organização de trabalhadores seja por abrangência territorial,
sobre local de trabalho ou sobre formas de contrato dos trabalhadores. Um
d os p ro b l em a s m a i s sé ri o s d o
sindicalismo brasileiros, como exem-

plo do arcaísmo do modelo atual, é a
dificuldade de representação dos trabalhadores terceirizados e a imposição
da unicidade sindical (impedimento
para existência de mais de um sindicato por categoria), evitando a concorrência pela representação legítima dos trabalhadores.
Esse debate vem sendo realizado
pela diretoria do sindicato, visando a
realização do 10º Congresso do Sismuc,
previsto para o mês de agosto deste
ano.

acesse www.sismuc.org.br

proposta aprovada inclui ainda o pedido de aumento real de salário de 11%
correspondente à valorização dos servidores, ou seja, um total de 15%.
De acordo com Sandro Silva, técnico do Dieese, este ano a perspectiva é
de crescimento de 5% do PIB do país,
“o que reflete positivamente na arrecadação dos municípios, a conjuntura econômica para as negociações está mais
favorável que no ano passado, quando
vivemos um cenário de crise”, diz.
M ai s
Há uma série de outras questões
que também foram aprovadas como a
incorporação das remunerações variáveis aos salários, os novos pisos salariais, alterações e implantação de novos
planos de cargos e salários, além de
melhorias nas condições de trabalho e
garantia de auxílio-alimentação para
todos os servidores. A integra das pautas podem ser acessadas em “Documentos”, na página do Sismuc.
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Guardas mobilizados

Cadê o respeito?

“Vigília pela valorização”
cobra respostas da prefeitura

Ato repercute na imprensa e encomoda primeiro escalão.
Os guardas municipais de Curitiba
iniciaram no último dia 1º a “Vigília pela
valorização”. A atividade consiste na permanência em tempo integral de representantes da categoria, em frente à prefeitura, com o objetivo de cobrar respostas quanto ao reajuste do piso salarial. O
compromisso assumido pelo secretário
de recursos humanos Paulo Schimidt e
o superintendente da guarda Rene Witek,
no ano passado, era de que uma proposta seria apresentada até o dia 15 de
fevereiro.
Na avaliação do diretor do Sismuc
Diogo Monteiro, a vigília é uma estratégia importante, pois expõe um problema grave que não vem recebendo a atenção devida do prefeito Beto Richa. “A população está do nosso lado, porque os
guardas municipais se arriscam para garantir a segurança dos curitibanos. Então, nada mais justo que valorizar a categoria e atender as reivindicações que
até agora não avançaram em nada”, diz.

A categoria quer o reajuste do salário-base de R$ 710,88 para R$ 1,3 mil.
A medida é respaldada pelo decreto presidencial 6.490/08, do Pronasci, no qual
os municípios devem garantir aos guardas um piso mínimo de R$ 1,3 mil até
2012. O objetivo é fazer com que o novo
piso passe a vigorar antes em Curitiba.
A diretoria do Sismuc aguarda o
agendamento de uma reunião com o
prefeito para negociações. Além disso,
outras questões tamb ém co ntin uam
sem respostas, como a falta de equipamentos adequados, abertura de concursos públicos e auxílio-alimentação. Caso
não haja avanços até o dia 15, os guardas pretendem deflagrar greve.
E m caso d e n o v a m o r te
Conforme aprovado em assembleia, em caso de novo assassinato de guarda, a categoria realizará uma paralisação imediata, com concentração em frente à prefeitura, conforme deliberado em
assembleia.

Prisão de guardas expõe problema
crítico da falta de equipamentos
Depois de deterem um ladrão, na
noite do dia 22 de janeiro, os guardas
Adilson dos Santos e Aldo Mendes dos
Santos acompanharam os policiais militares até a delegacia e para a surpresa de todos acabaram sendo presos
por porte ilegal de arma. O fato traz à
tona uma contradição da atual gestão
da prefeitura que não fornece armas
para todos os guardas, apesar de exigir que ajam com poder de polícia.
Muitos acabam optando em adquirir
sua própria arma tendo em vista os riscos constantes da profissão, inclusive
quando estão fora de serviço.
Hoje, dos mais de 1.745 guardas
municipais apenas 634 têm a arma
legalmente cedida pela prefeitura, sendo que destes nem todos têm o direito
à cautela de arma (porte da arma inclusive fora do expediente). “É possível que muitos estejam em situação
irregular, devido à situação a que estão expostos. Ou seja, nada impede
que novas prisões de guardas municipais sejam realizadas nos próximos
dias”, diz Diogo Monteiro, diretor do
Sismuc. Na polícia civil, por exemplo,
to do p oli ci al qu an do in gre ssa na
corporação recebe a carteira funcional
com autorização para porte e juntamen te um a arm a e
mu nição q ue ficam
e m se u p od e r e m
tem po i ntegra l até
sua aposentadoria.
A situação provocou a revolta da categoria que exigiu explicações do diretor do
d e pa r tam e n to d a
guarda municipal Carlos Celso dos Santos

Júnior em manifestação, na sede da
guarda. Cerca de 50 guardas municipais acompanhados de representantes
do Sismuc, ouviram do diretor Celso que
um processo administrativo seria aberto para apurar os fatos, com o acompanhame nto do sindicato . Os gua rdas
também reivindicam a agilidade na confecção das carteiras funcionais, constando o direito ao porte de arma, conforme lei federal 10.826/03 e decreto
federal 5.123/04.
F a l ta d e éti ca
Den tr e a s i n for m a çõ e s m a l
explicadas estão a atitude da inspetora da guarda Sonia Valci Hamerschmit
da gerência de apoio logístico. Segundo declaração dos guardas Adilson dos
Santos e Aldo Mendes dos Santos ao
jornal, a situação poderia ter sido resolvida de outra maneira, caso a chefia
interviesse. Procurada pelo jornal do
Sismuc, Valci não quis se pronunciar
sobre o fato.
O delegado Carlos Castanheira que
autuou os guardas, afirmou que eles foram presos pela polícia militar, por isso
“legalmente não tinha muito o que fazer. Não gostei de autuar eles, pois trabalham no mesmo ramo. A gente fica
constrangido”, disse.

Enquete

Curitibanos demonstram preocupação com segurança
“Eu trabalho à noite, então eu ando muito
pela madrugada e a insegurança é muito
grande. Já tive duas ameaças de assalto e
só não aconteceu porque consegui escapar.
Não existe policiamento suficiente. Tem
que melhorar porque do jeito que está não
tem condição. Tem que investir em policiamento”.
Pe dr o R ite r Ne to , mo to r ista

“Está aumentando a violência. Há 14 anos quando eu cheguei
aqui era bem menor. A população está crescendo e falta oportunidades para os jovens. Esse é um problema sério”.
E dn a Ch a v es M ir a n da , co m e rci á ri a

“A violência está grande. Minha irmã foi roubada.
Está pior do que estava. Tem que colocar policial
bem equipado, os bandidos andam melhor
equipado do que eles. Os policiais não tem condição nenhuma”.
M a rl i Ta d e u, a p ose n ta d a

acesse www.sismuc.org.br
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Lucros acima da vida

Indústria da multa

Prefeitura e Urbs mantêm
terceirização do transporte
Empresas lucrarão R$ 62 milhões por ano às custas de baixos salários
Mantendo a escrita da atual gestão
da prefeitura, o edital de licitação do
transporte coletivo de Curitiba da Urbs,
publicado recentemente, não estabelece a regulamentação das condições de
trabalho dos funcionários. As empresas
que vencerem a licitação, por outro lado,
embolsarão um ganho de até R$ 62 milhões por ano.
O assunto, ainda pouco debatido
com a população, passa longe dos temas relacionados à saúde e segurança
do trabalhador e condições adequadas
de trabalho. Parte disso se deve ao sistema terceirizado do serviço público de
transporte coletivo. Ou seja, o município
concede à iniciativa privada o direito de
exploração do serviço sem levar em conta a situação daqueles que realmente
fazem o sistema funcionar.
Uma comparação simples dá mostras dessas contradições. O motorista de
uma empresa de ônibus do transporte
coletivo de Curitiba conta com piso salarial de R$ 1.180,80, segundo a Convenção Coletiva da categoria, sem o direito
à estabilidade de emprego. Já a renda
média dos 381 motoristas de veículos

Serviço público vira negócio.
de pequeno e médio porte da prefeitura
é de R$ 2.089,80, segundo levantamento do Diesse.
Em geral, os funcionários das empresas que exploram o transporte coletivo de Curitiba estão também expostos a
uma série de riscos como assalto, vandalismo entre outros problemas que não
são considerados. Dados do Sindicato
dos Motoristas e Cobradores nas Empresas de Transportes de Passageiros de

Cu ri ti ba e R e giã o M etr o po l i ta n a
(Sindimoc), apontam que os assaltos em
ônibus vem subindo a cada ano, chegando a uma média diária de 8,4 ocorrências por dia.
Contrária à terceirização de serviços
públicos devido à precarização das condições de trabalho, a diretoria do Sismuc
defende um outro modelo no qual a lógica do lucro não se sobreponha a do interesse público.

Iniciativa
privada
continua
lucrando
com radares
Um dos serviços mais lucrativos
do município, os radares de fiscalização eletrônica de trânsito, continuarão a render dividendos astronômicos
à iniciativa privada. Vencedora de um
processo licitatório de terceirização
promovido pela Urbs/prefeitura, depois de 11 anos de renovação de contr atos, a em pr esa Con si lu x se rá
mantida na manutenção dos radares
por pelo menos mais cinco anos.
Estranhamente, a Consilux foi a
única aprovada na fase de avaliação
técnica, entre sete concorrentes. O
fatu ramento mensal pre visto pelo
contrato, garante à Consilux um rendimento no valor de R$ 725 mil por
mês.
I rr egul ar id ad e
A renovação ocorre após ilegalidades no último aditivo do contrato
apontadas pelo Ministério Público, em
novembro do ano passado. Diante das
evidências, a Justiça do Paraná havia
determinado o desligamento dos radares e rompimento do contrato.

Antena ligada

Em declaração, Richa novamente ataca Sismuc
Irritado com a publicidade dos problemas dos servidores municipais, o prefeito Beto Richa deu uma declaração a
rádio Banda B de Curitiba, no último dia
3, no qual fez vários ataques ao Sismuc.
A declaração teria sido dada em resposta à pergunta do repórter sobre a vigília
promovida em frente à prefeitura desde
o dia 1º de fevereiro.
“O sindicato não tem credibilidade”,
afirmou Richa. Além disso, ele também
disse que a direção do Sismuc tem objetivos eleitoreiros e que a prova do descrédito do sindicato seria a falta de participação de guardas na vigília ou o fato
de nunca ter havido greve durante sua
gestão.
Para os diretores do Sismuc, as declarações ríspidas de Richa, sempre que
se refere ao sindicato, são um sinal do
seu descontrole e da forma como encara o sindicalismo de uma forma geral.
Ao cumprir o papel de representante e

organizador dos servidores, o sindicato
expõe contradições e problemas da gestão e afeta a popularidade do atual prefeito, sobretudo, para sua candidatura ao
governo do estado.
Por outro lado, uma das maiores
provas da credibilidade do Sismuc está
no aumento dos sindicalizados. Em 2003
o sindicato contava com 3.650 filiados,
já em 2009, os aderentes somavam 9
mil, um aumento de mais de 146%, justamente durante a gestão de Richa. Só
na guarda municipal são 454 sindicalizados no Sismuc.
Além disso, as mobilizações e greves são constantes nos últimos anos. Em
2007, por exemplo, os educadores realizara m uma greve h istórica que lhes
garantiu o maior reajuste salarial do país.
No ano passado, mais de 5 mil servidores participaram de uma passeata histórica no centro de Curitiba e a greve só
não continuou devido a práticas anti-sin-

dicais e a uma decisão da justiça que
multava o sindicato.
Para a diretora de assuntos jurídicos do Sismuc Irene Rodrigues, o sindicato tem se conso lidado não apenas
como representante dos trabalhadores,
mas também da população devido à atuação em políticas públicas por meio do
controle social. “O apoio de associações
de moradores, outros sindicatos e demais movimentos sociais é uma prova
disso”, diz ela.
I nte re sse s p a r ti d ár i os?
Irene também rebate as acusações
de que o Sismuc seria um movimento
partidário, uma vez que os princípios democráticos têm sido respeitados. O artigo 11 do estatuto da entidade, por exemplo , di z qu e “co nsti tuem pri ncíp ios
orientadores do sistema diretivo do sindicato a gestão democrática e colegiada,
a transparência e publicidade das decisões, a moralidade e probidade adminis-

acesse www.sismuc.org.br

Irene: “triplicaram os sindicalizado”.
trativa, a impessoalidade, a igualdade e a
horizontalidade das decisões”.
“A atual direção é plural, as decisões
são coletivas e as diferenças respeitadas.
Ninguém da direção tem interesse em ser
cand idato, ao contrário d a gestã o de
Richa onde ocorre negociação de cargos,
onde candidatos do PRTB aparecem recebendo dinheiro para apoiarem sua candidatura”, afirma Irene.
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RETROSPECTIVA 2009

Um ano marcado por mobilizações
O ano de 2009 f oi marcado pela mobilização dos servidores municipais de Curitiba, devido ao descontentamento da categoria em relação à
gestão neoliberal de Beto Richa. Preocupado com su a imagem, o prefei to tratou de tent ar desmobilizar os servidores por meio de práticas
antis sindicais, mas as contradições apareceram. Após a passeata do dia 31 de março, os guardas também realizaram uma parali sação hist órica
em defesa da própria vida, em novembro. Acompan he:

Jan ei ro - O ano começou turbulento com os primeiros reflexos da cris e econômic a mundial que
derrubou as aç ões em vários países. Ameaças de redução
de investim entos no setor público e arroc ho salarial
dos servidores eram as principais preocupações.
Richa
anunciava o corte de 20% no custeio de mão-de-o
bra.
Fórum Social Mundial, em Belém-PA, conta com
a participação de diretores do Sismuc.

Fev erei ro - Com a pauta de reivi ndic ações aprovada, os servidores elegiam, no
di a 17, a comiss ão de negoci aç ão e
mobili zaç ão para a Campanha de Lut as
que in iciava int itulada “Chega de Ilusão:
nossa lu ta é por salário”. No dia 19, a
pauta foi entregue à admi nist ração, inclu indo a exigênc ia da rec uperação das
perdas salari ais do período, de gestões anteriores e ganhos reais.

acesse www.sismuc.org.br
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RETROSPECTIVA 2009
M a r ço - Diante das negativas da prefeitura em relação ao reajuste
e ao atendimento de outras
reivindicações como o auxílio-alimentação para todos, a
categoria rea liza uma das
maiores mobilizações da histór i a d o ser vi ço p úb l ico
curitibano. Cerca de 5 mil servi dore s sa em às r uas em
uma paralisação realizada
no dia 31.

M a i o – Mesmo diante das tentativas de negociação do Sismuc,
prefeitura mantém punições pelos dias parados. Apesar disso,
as mobilizações continuam com panfletagens e atos públicos
para demonstrar a insatisfação da categoria à população.

A b r i l - A intransigência da gestão Beto Richa leva os servidores a realizarem uma
greve que dura entre os dias 15 e 17.
Assembleia aprova retorno ao trabalho
após decisão da justiça que determinava que apenas 10% da categoria poderia participar da greve, sob pena de R$
50 mil por dia ao sindicato, ferindo o direito de greve no serviço público. Práticas antissindicais como ameaças de cortes nas remunerações variáveis também
são relatadas pelos servidores.

Ju n h o - Escândalo envolvendo Beto Richa em denúncias de Caixa 2 e compra de apoio
dos candidatos do PRTB são divulgados pela imprensa. Órgãos públicos começam investigação para saber, inclusive, se houve desvio de dinheiro público para a campanha de
Richa.
Diretoria do Sismuc reafirma a rejeição à cobrança do imposto sindical, contrariando
decisão do Ministério do Trabalho e seminário reafirma compromisso cutista por independência financeira.

Ju l h o - Sindicato participa de ato contra as fundações no serviço
público.
Denúncia apresentada pelo jornal do Sismuc aponta que os cargos
comissionados tiveram reajuste de 24%, bem acima dos 6,5% dado
aos servidores. Caso vira ação civil pública por improbidade administrativa.

Campanha de arrecadação de alimentos procura amenizar situação de servidores punidos pela prefeitura. Sindicato ingressa com ação para devolução do dinheiro.
Sismuc participa do 11º Congresso Estadual da CUT Paraná, realizado em Praia de Leste,
entre os dias 19 e 21.

STF reconhece direito à aposentadoria especial dos servidores municipais de Curitiba por meio de
mandado de injunção.

A go sto - Dois seminários aprofundam questões de
interesse para os servidores do Suas e da Defesa
Social. Um ocorre no dia 1º e o outro no dia 15.

Eleições do Sismuc são realizadas nos dias 7 e 8. Chapa única
Reconstruir pela Base recebe
4.225 votos e promete dar continuidade no trabalho.

Sindicato procura retomar negociações da Campanha de Lutas, mas administração não demonstra boa
vontade.

Se tem b r o - Chapa eleita toma posse no dia 1º, com grupo renovado.
Gripe H1N1 preocupa servidores e sindicato exige ações da prefeitura
para garantir integridades dos trabalhadores expostos à situação de
risco.
Por meio de ação judicial e contrariando a prefeitura, Sismuc garante
o pagamento das gratificações do PSF para servidores afastados por
problemas de saúde.

Ação do Sismuc garante efeito suspensivo para cobrança do imposto sindical por qualquer entidade na base do serviço público de Curitiba.
Sismuc participa do 10º Congresso Nacional da CUT, realizado entre os dias 3 e 8, em São
Paulo e do Congresso da Confetam, realizado de 27 a 29, em Brasília.
Ato contra os efeitos da crise sobre os trabalhadores, realizado no dia 14, na Boca Maldita,
conta com a participação do Sismuc.

O u tu b r o - Após a morte de três guardas, em quatro meses, categoria inicia organização em defesa de melhores
condições de trabalho. Primeiro ato ocorre no dia 17, na
Boca Maldita, com a participação de cerca de 40 guardas.
Representantes do Sismuc participam da 6ª Marcha da
Classe Trabalhadora, em Brasília, no dia 11, em defesa da
redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
Baile do Servidor, realizado na Sociedade Universal, no dia 30, comemora
Dia do Funcionário Público e marca início dos trabalhos da nova gestão do
Sismuc.

Prefeitura ameaça terceirizar caixas dos Armazéns da Família e sindicato cobra explicações.
Representantes do Sismuc e guardas participam da 1º Conferência Nacional de Segurança, realizada no dia 27, em
Brasília.

No v em b r o - Após a morte do quarto guarda municipal, categoria se mobiliza, aprova pauta de reivindicações
unificada e, no dia 23, realiza uma paralisação histórica com a participação
de aproximadamente 500 guardas.
Sismuc denuncia tentativa de aumento da alíquota do ICS e a má administração do IPMC e exige eleição direta
para diretores.

acesse www.sismuc.org.br

Dezembro A sse mb l ei a n o
dia 15 marca início da Campanha
d e Lu ta s 2010,
co m apr ov ação
de parte da pauta de reivindicações.
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Falta de funcionários e de estrutura
adequada estão entre principais problemas
Organização no Local de Trabalho é aposta do Sismuc para mudar situação
O crescimento da demanda por serviços na área social é hoje um dos principais problemas dos servidores que atuam na Fundação de Assistência Social
(FAS). A falta de funcionários e de estrutura adequada para atendimento são
dois dos principais problemas crescentes que tornam as condições de trabalho inadequadas para os profissionais.
No Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Monteiro Lobato, no
Tatuquara, os problemas são vários. O
local que conta com apenas 12 funcionários chega a atender por mês cerca de
500 casos em um dos bairros mais precários da cidade.
“Nossa maior dificuldade é o número reduzido de trabalhadores para atender a população. Isso acaba comprometendo a qualidade do serviço”, explica o
educador social Ilário Sasinski, que também é representante no local de trabalho. Ele ainda reclama da falta de salas
para o atendimento dos vários grupos
de usuários e do mau cheiro constante
de uma estação de tratamento de esgoto, instalada atrás do Cras.
A rotatividade de funcionários no
local também é alta devido à falta de
incentivos para os trabalhadores. Alguns
têm que enfrentar até duas horas de ônibus para chegar ao Cras, sem direito à
gratificação de difícil provimento. Outro
problema é a ausência do auxílio-alimentação, obrigando muitos a gastar o tem-

po de descanso preparando a marmita.
O LT co m o op çã o
Para reverter essa situação que se
repete em outros locais onde atuam assistentes sociais, educadores, psicólogos
e pedagogos, o Sismuc vem propondo a
organização da categoria por local de trabalho. Na última reunião do Coletivo da
FAS, realizada no dia 21 de janeiro, decidiu-se pelo mapeamento dos principais
problemas.
A direto ra de assuntos culturais
Cassia Guimarães entende que o debate
sobre as alterações a serem propostas
pelos trabalhadores são fundamentais
para mudar a realidade. “Questões como
a abe rtura de concurso público para
con tr a ta çã o d e ma i s fu n ci on á ri os,
melhorias nas instalações e reconhecimento profissional serão debatidas agora na Campanha de Lutas, por meio da
pauta específica da FAS entregue no dia
1º”, afirma ela.
Pa uta e sp e cí fi ca
Uma comissão de representantes da
categoria, eleita pelo coletivo, participará das reuniões em que é aguardada a
presença de Fernanda Richa. Dentre os
el eito s estão Pau la Bulture, Pr isci la
Andrade e Rafael Mendonça. O andamento das negociações pode ser acompanhado nas reuniões periódicas do coletivo. As próximas reuniões ocorrem dias
9 e 23 de fevereiro, às 19 horas, no Sismuc, para estudo da NOB-RH/Suas.

Mau-cheiro causado pela estação de tratamento aos fundos do Cras.

Falta de pessoal é um dos problemas apontados pelo educador Ilário Sasinski.

Dinheiro fácil, juro difícil

Sismuc alerta sobre perigos
do empréstimo bancário
Os empréstimos bancários como
forma de quitar dívidas ou para aquisição de bens ou serviços tem sido um
dos recursos utilizados por boa parte
dos servidores municipais de Curitiba.
A alternativa, resultante das baixas remunerações da categoria, ao invés de
ser a solução, tem implicado em dor
de cabeça e em uma crescente bola
de neve de dívidas para muitos trabalhadores. Parte disso se deve às iniciativas contundente s de banco s para
vender serviços e a medidas da administração que contribuem para o descontrole financeiro dos servidores.
Na opinião de Daniel Mittelbach,
secretário geral do Sismuc, “as contas
do começo do ano, como IPTU, IPVA e
material escolar, acabam pesando.
Sem dinheiro suficiente e precisando
pagar essas contas, o servidor acaba
sendo obrigado a fazer empréstimos”.
Ao final da prestação o valor total pago
ao banco pelo servidor, aumenta em
cerca de 25% em relação a quantia
emprestada.
Quem lucra com essa situação é
o banco Santander, responsável pela
administração da folha de pagamento
da prefeitura. Com a exclusividade do
serviço e com acesso às informações

acesse www.sismuc.org.br

bancárias de todos os funcionários da
administração municipal, o banco tem
privilégios para oferecer o desconto
consignado em folha de pagamento.
Vários servidores têm relatado o recebimento de telefonemas e cartas do
Santander, oferecendo serviços. Tudo
aliado ao baixíssimo risco em comparação com trabalhadores da iniciativa
privada, uma vez que existe estabilidade de emprego no serviço público e a
garantia de pagamento é praticamente incontestável. Um grande negócio
como esse justifica os R$ 121 milhões
pagos em julho de 2007 pelo banco à
prefeitura para administrar a folha.
Pa ra m u da r a si tu açã o
O Si smuc v em defendend o em
pauta de reivindicações o direito de
escolha dos servidores sobre os bancos em que desejam receber o vencimento. Outra medida defendida é o fim
das ofensivas de bancos no oferecimento de serviços como empréstimos,
incluindo a proibição da instalação de
pontos de propaganda e oferecimento
de serviços bancários nos locais de trabalho, conforme previsto na lei 1.656/
58. O objetivo é evitar que os servidores sejam prejudicados e induzidos a
aceitar falsos benefícios.
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Questão de soberania

Peça-chave da CPI
da dívida brasileira
defende auditoria
Um problema antigo que persegue os brasileiros e preocupa especialistas vem sendo abordado por uma Comissão de Investigação
Parlamentar (CPI) no Congresso Nacional, instalada em 19 de
agosto de 2009. A auditora fiscal da receita federal e integrante do
movimento por uma Auditoria Cidadã da dívida interna e externa
brasileira Maria Lucia Fattorelli é uma das principais referências
sobre o assunto. Cedida para colaborar no levantamento técnico
das informações da CPI, ela defende a revisão das taxas de juros e
o aumento dos investimentos sociais.
V o cê e stá a sse sso r a n d o a CPI d a
Dí v i d a E x te r n a . Co m o e stá o tr a b al ho ?
Nós estamos analisando a documentação e elaborando análises preliminares,
porque quem tem poder de fazer o relatório são os relatores. A deputada Jô
Moraes (PCdoB), encarregada da dívida
externa, o deputa do Marco Reinaldo
(PP), encarregado da dívidas dos estados e o deputado Eduardo Valverde (PT),
encarregado da dívida interna e o relator
geral Pedro Novaes (PMDB). Estamos
analisando documentos de vários órgãos
da União. A documentação é muito grande. É uma pena que o prazo seja tão
curto e uma equipe tão reduzida. Temos
mais 60 dias para concluir os trabalhos.
Estão sendo investigados documentos
da dívida externa desde 1970 e da divida interna desde 1987. Então, ao todo,
são 61 anos de dívida. Um tempo reduzido, ainda mais que o volume de operações é imenso.
V o cê s tê m u m b a l a n ço so b r e a
p osição do s d ep utad o s em re la çã o
à CPI ?
Olha, o deputado que está mais atuante
na CPI é o Ivan Valente (Psol), que é jus-

tamente o autor do requerimento. Inclusive a imensa maioria dos requerimentos é de autoria dele. Mas houve muitas
restrições. Um dos requerimentos era
para trazer o Fernando Henrique e o Pedro
Malan, porque grandes negociações da
dívida foram feitas durante a gestão deles e parlamentares do PSDB não permitiram. Também não autorizaram a vinda
do Palocci. Tivemos acesso a vários documentos, outros não. Por exemplo, um
requerimento para saber quem eram os
detentores da dívida interna brasileira,
que é algo muito importante. Essa informação foi considerada sigilosa. Mas eu
acredito que a CPI vai ser um passo importante para levantar muitas questões,
mostrar a importância da auditoria da
dívida, mostrar como a dívida está sufocando o atendimento das necessidades
sociais e aos direitos humanos e como
ela está crescendo de forma acelerada.
A i m p r e ssã o q u e se te m ao v e r o s
d a d o s é d e q u e o p a í s e stá ca m i n h a n d o p a r a u m a si tu a çã o ca ó ti ca . A fi n a l , q u a l é o fu tu r o p a r a o
pa ís?
Pois é. Essa é a nossa preocupação, porque as duas dívidas interna e externa
crescendo rapidamente,
elas estão exigindo um
volume de juros cada vez
maior. Então, apesar do
sacrifício que o país está
fazendo para produzir o
superávit primário, isso
não dá conta de pagar
nem a metade dos juros.
A dívida cada vez mais
elevada vai exigindo um
volume maior de juros. Já
ch egamo s nu m p on to
em que a carga tributária corresponde a 40% da

renda nacional. Não tem como aumentar mais a carga tributária e, por outro
lado, o contingenciamento dos cortes de
gastos já atingiram o limite.

das obras que não foram realizadas efetivamente e a natureza da dívida. A auditoria da dívida está prevista na constituição. O governo tem todo o respaldo para
a partir dessa CPI, instalar a auditoria preE sse s a rgu m e n to s p o d e m se r u ti vista na constituição e equacionar o prol i z ad o s p ar a q u e a d í v i da se j a r e blema, principalmente porque em ano
v i sta n o pa í s?
eleitoral o mercado pressiona ainda mais
Sem dúvida, porque o que justifica uma
para as taxas de juro subirem. Porque o
dívida é o benefício
mercado sabe que
d e la . É p r e ci so
ne nh um gov er no
questionar os juros
vai deixar ocorrer
“apesar do sacrifício
abusivos. Historicauma moratória no
mente as taxas de
que o país está fafinal do seu goverjuros foram muito
zendo para produzir
no.
elevadas. Hoje, por
o superávit primáexemplo, se você
Há exemplos
abrir a página do
rio, isso não dá conb e m su ce d i do s?
te sou ro nacion al
Um del es é o do
ta de pagar nem a
os juros praticados
presidente do Equanos últimos leilões
metade dos juros”
do r. El e fez u ma
foi de 13%. O munauditoria e diante
do inteiro está pradas ilegalidades e
ticando juros próxidas ilegitimidades, ele fez uma proposta
mos de zero. Então não tem justificativa
para os credores, sem passar pelas corpara o Brasil praticar uma taxa de juros
tes internacionais. Ele disse: “Olha, foi
tão elevada. É uma pressão de um mopago muito mais do que devíamos e eu
delo arriscado e isso tem que ser revisproponho pagar no máximo 30% dessa
to.
dívida”. E 95% dos detentores aceitaram
a proposta dele. Então, ele equacionou o
E a a u d i to r i a p od e se r u m i n str u problema de uma maneira política e som e nto p ar a r ev e r essa si tu a çã o ?
berana.
Exatamente. Porque aí, com a auditoria,
as coisas vêm à tona, inclusive essa práMais informações sobre a o movimento
tica de juros elevados. As taxas abusivas,
pela auditoria cidadão da dívida podem
as comissões abusivas cobradas ao lonser acessados pelo endereço www.dividago dos anos, vem à tona os contratos
auditoriacidada.org.br.

acesse www.sismuc.org.br
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Curtas

CUT e centrais fazem vigília pelas 40 horas
A CUT e as cinco demais centrais sindicais realizaram uma vigília no interior do
Congresso Nacional, no dia 2 de fevereiro, para exigir que os parlamentares
coloquem rapidamente em votação o projeto que reduz a jornada semanal de
trabalho para 40 horas e que remunera as horas extras em 75% a mais que a
hora normal.
“É preciso o envolvimento das direções de nossos sindicatos e a mobilização
de nossos dirigentes para que possamos intensificar a pressão no Congresso
Nacional pela aprovação das 40 horas e de outros projetos de interesse da
classe trabalhadora”, conclama o presidente da CUT, Artur Henrique. “Cada
ramo deve se envolver nessa ação política para que o projeto finalmente
avance”, diz Quintino Severo, secretário-geral da CUT.

Marcha Mundial das Mulheres e
CUT preparam ações para 2010

Fonte: Imp rensa CUT

Greve dos vigilantes
Os vigilantes que trabalham no abastecimento dos caixas eletrônicos dos
bancos em todo o Paraná estão em greve desde o dia 1º. Em uma audiência
de conciliação em dissídio coletivo, realizada na tarde de ontem no Tribunal
Regional do Trabalho (TRT), em Curitiba, os trabalhadores não aceitaram a
proposta dos empresários. Os vigilantes reivindicam um aumento real de 10%,
o que faria com que o salário base ficasse em torno de R$ 1,5 mil. Eles
também pedem aumento no vale-alimentação (passaria de R$ 13,83 para R$
16), além da criação de um piso salarial para os funcionários da tesouraria (no
valor de R$ 800) e algumas mudanças no sistema de compensação (diminuir
o prazo para compensar as horas trabalhadas a mais).
Já as empresas (representadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de
Valores do Paraná) propuseram, durante a audiência no TRT-PR, 4,59% de
reajuste, vale-alimentação de R$ 14,70 e um piso de R$ 680 para a tesouraria, com esse valor aumentando para R$ 700 em seis meses.
Fonte: Imprensa CUT-PR

Diretores do Sismuc participam
da 10ª edição do FSM
O Fórum Social Mundial realizado no final de janeiro trouxe uma série de
temas de interesse dos movimentos sociais em geral. A opinião de personalidades como João Pedro Stédile (MST), Artur Henrique (CUT), Emir Sader
(Clacso), Boaventura de Sousa Santos, entre tantos outros puderam ser
acompanhadas durante o evento que chegou a sua 10ª edição. O palco, mais
uma vez foi Porto Alegre.
Quatro diretores do Sismuc seguiram para a capital gaúcha para participar do
evento. Daniel Mittelbach e Marcela Alves Bomfim, que participaram da mesa
de debate sobre soberania alimentar, e Patrick Baptista e Juliano Soares, que
debateram juventude cutista. Eles também trocaram experiências com outros
sindicatos e trouxeram novas ideias para o sindicalismo do setor público de
Curitiba.

Em 2010 a Marcha Mund ial das
Mulheres (MMM) vai organizar sua terceira ação internacional. Ela será concentrada em dois períodos, de 8 a 18 de
março e de 7 a 17 de outubro, e contará
com mobilizações de diferentes formatos em vários países do mundo. O primeiro período, que marcará o centenário do Dia Internacional das Mulheres,
será de marchas. O segundo, de ações
simultâneas, com um ponto de encontro
em Sud Kivu, na República Democrática
do Congo, expressará a solidariedade inte rn a cio n a l e n tr e as m ul h e re s,
enfatizando seu papel protagonista na
solução de conflitos armados e na reconstrução das relações sociais em suas comunidades.
No Pa ra n á

Os comitês estaduais da MMM estão organizando seminários de formação,
mobilização e atividades de arrecadação
de recursos com a perspectiva de fortalecer os próprios comitês e as alianças entre a Marcha Mundial das Mulheres e
outros movimentos sociais. A ação é dese nv olv ida e m con jun to co m a CUT
Paraná.
Com o pa r tici pa r e co la b o ra r
Para saber mais sobre a Ação Internacional de 2010, basta acessar a págin a d a ca mp a nh a (www. sof. or g. br /
acao2010) ou ligar para 3232-0272.
A MMM Paraná está recebendo as
doações em dinheiro através de conta
po upa nça. Infor mações p elo e- ma il
mmm.parana@yahoo.com.br.
Fonte : Marcha Mundial das Mulheres

LGBT

Em mensagem à conferência internacional, Lula cita avanços do PNDH
Em mensagem enviada aos mais
de 400 militantes LGBT da América Latina e do Caribe, reunidos no final de
janeiro, em Curitiba, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva reafirma que a terceira edição do Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH) procura garantir o
respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero.
“Outro objetivo é a redução da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, orientação
sexual e situação de vulnerabilidade”,

di z trecho da
ção integral à
m e n s a ge m ,
saúde das mulida na abertulheres, consir a do e ve nto
derando suas
pelo deputado
especificidades,
federal Dr. Rosii ncl u si v e d e
n ha (PT- PR),
orientação sem em b r o d a
xual.”
Fr en te Pa rl aR efo rm a
mentar pela Ci- Dr. Rosinha leu a mensagem de Lula.
agrá ri a
dadania LGBT.
O PNDH
“Em consequência, propõem-se po- também prevê uma política de garantia
líticas que estimulem programas de aten- do acesso à terra e à moradia para a po-

acesse www.sismuc.org.br

pulação de baixa renda e grupos sociais
vulnerabilizados. As ações definidas são
as seguintes: fortalecer a reforma agrária; mapear as terras públicas; sanear os
serviços notariais de registros imobiliários; garantir as terras indígenas; assegurar às comunidades quilombolas a posse
dos seus territórios; garantir o acesso à
terr a às p opulações ri beirin has, v arzanteiras e pescadoras. Estas ações são
reivindicadas pelos movimentos sociais
e sindicais há mais de uma década.
Fonte: Imprensa Dep. Dr. Rosinha
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Prestação de contas

Assembleia aprova contas de 2009
Em assembleia realizada no último dia 27, foi aprovada
o demonstrativo anual de receitas e despesas do Sismuc no
ano de 2009.
O documento pode ser verificado abaixo:

Direito de greve

Prefeitura não pode punir grevistas
nos crescimentos da carreira
Os servidores municipais garantiram um importante direito contra as tentativas da administração
municipal de penalização por participação na greve
de abr il do ano p assado. Uma liminar da juíza
Luciane Pereira Ramos proíbe a prefeitura de aplicar os reflexos das faltas dos dias de greve nos crescimentos da carreira, seja horizontal ou vertical. Assim, não pode haver nenhuma incidência sobre licença-prêmio, nas avaliações de desempenho ou
nas remunerações variáveis, contada a partir do dia
23 de dezembro, data em que foi expedida a decisão. Caso a prefeitura não cumpra a ordem, uma
multa no valor de R$ 10 mil será aplicada por dia de
descumprimento.
O documento também impede “qualquer ano-

tação funcional ou registro de conduta desabonadora
quando decorrente do regular exercício do direito de
greve”. Qualquer ação que contrarie a ordem judicial
deve ser comunicada imediatamente ao sindicato
para que as providências possam ser tomadas.
A ação principal foi ajuizada pela assessoria jurídica do Sismuc logo após a greve, incluindo o pedido de devolução do dinheiro dos dias parados, com
base no direito constitucional de greve. Como os reflexos poderiam estar incidindo na carreira dos servidores, um pedido de liminar foi encaminhado para
evitar que injustiças fossem cometidas.
A medida pode ser contestada pela prefeitura,
mas já representa um importante ponto de apoio
para os servidores na ação que ainda segue.

Mandado de injunção

Sismuc denuncia IPMC ao STF
Medida se deve ao descumprimento da decisão que garante
o direito de aposentadoria especial aos servidores
O Sismuc ingressou com petição ao Superior
Tribunal Federal (STF) contra o Instituto de Previdência do Município de Curitiba (IPMC), no último dia 3.
A denúncia se deve ao descumprimento do mandado de injunção que garante o direito à aposentadoria especial para os servidores da prefeitura.
O recurso judicial foi a alternativa encontrada
depois de várias tentativas dos diretores do sindicato em dar início às concessões de aposentadoria
especial. A promessa feita pela procuradora do município Majoly Hardy e pelo presidente do IPMC
Walmor Trentini era de que uma regulamentação
específica seria implantada até o final de novembro
do ano passado.
Cobr ado apó s o fi nal do prazo e stipul ado,
Trentini garantiu que as questões estariam resolvidas até o final de janeiro, com a edição de uma norma. Sem outr a alternativa e diante do descumprimento do acordo, o sindicato foi obrigado a mais
uma vez recorrer às vias judiciais.
O problema é ainda mais grave quando se observa a existência de vários pedidos de servidores
pela aposentadoria especial já protocolados na prefeitura e que estão sem respostas até o momento.
A petição assinada pelo assessor jurídico do
Sismuc Ludimar Rafanhim solicita a intimação da
prefeitura e do IPMC, com a estipulação de uma

cido pelo STF em 12 de junho de 2009, por meio de
um mandado de injunção. Pela decisão, todos os
servidores da prefeitura sindicalizados podem solicitar o direito de antecipação da aposentadoria caso
comprovem o trabalho em condições insalubres ou
por motivo de doença decorrente da atividade pro-

multa diária por cada processo de aposentadoria
parado. Também requer multa para o prefeito Beto
Richa e o Walmor Trentini com a proibição de que
sejam pagas com recursos públicos.
R el em b ra nd o

fissional. A partir de então os servidores passaram a
ser orientados pelo sindicato para solicitarem o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para darem
entrada nos processos. Porém, até o momento, a
prefeitura tem descumprido a decisão do STF e igno-

O direito à aposentadoria especial foi reconhe-

acesse www.sismuc.org.br

rado os pedidos dos servidores.
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Sinopse: Romeu
e Julieta à brasileira
A historia se passa no Rio de Janeiro
e conta a trajetória de vida de dois
jovens que se conhecem através do
cotidiano de seu dia-a-dia. Se apaixonam
e as diferenças de classe vem à tona. Dé
é um morador da favela do Cantagalo e
Nina garota de Ipanema. Podemos
comparar a um Romeu e Julieta, porém
seus problemas não são os sobrenome,
mas sim as condições socias e o preconceito.

01 a 15/02 - Vigília pela Vlaorização
Local: em frente a PMC
Horár io: 24hs
08/02 - Coletivo de Saúde
Horár io: 19hs
Local: Sismuc

F i ch a té cn ica :
titu l o o r igi n al : (Era Uma
Vez...)
l a n ça m e n to : 2008
(Brasil)
d ir eçã o: Breno Silveira
a to re s: Thiago Martins ,
Vitória Frate , Rocco
Pitanga , Cyria Coentro ,
Paulo César Grande
d u r a çã o : 118 min
gê n er o : Drama
sta tu s: arquivado

09/02 - Coletivo de Assistência Social
Horár io: 19hs
Local: Sismuc
15/02 - Concentração dos guardas
(gr ande ato)
Hor ário: 10 hs
Local: em frent e à prefeitura
15/02 - Assembleia dos guardas municipais
Hor ário: 16 hs
Local: em frent e à prefeitura

23/02 - Coletivo de Assistência Social
Horár io: 19hs
Local: Sismuc
24/02 - Assembleia de Mobilização
Horár io: 19hs
Pauta: Campanha de Lutas
Local: Sismuc
26/02 - Coletivo de Educação
Horár io: 19hs
Local: Sismuc

19/02 - Curso de negociadores
Horár io: 19h20
Local: Sismuc

27/02 - CineSismuc
Filme: Era uma vez...
Horár io: 15hs
Local: Sismuc

22/02 - Coletivo de Aposentados
Horár io: 14hs
Local: Sismuc

01/03 - Coletivo de Saúde
Horár io: 19hs
Local: Sismuc

23/02 - Reunião de representantes
por local de trabalho
Hor ário: 9 e 1 4hs
Local: Sismuc

20/03 - Ato pela valorização dos trabalhadores
Hor ário: 10 hs
Local: Praça S antos Andrade

Resenha: Cada
vez mais trabalho
A tese premiada pela Capes que virou o livro intitulado “Tempos de
trabalho, tempos de não trabalho”, traz uma crítica sobre a forma como se
trata a jornada de trabalho no Brasil. A partir de entrevistas com trabalhadores metalúrgicos, a pesquisadora Ana Cláudia Moreira Cardoso identifica a
pressão das empresas para extrair o máximo possível da produtividade do
trabalhador dentro e fora do ambiente de trabalho. Os objetivos de vida
passam a ser exclusivamente voltados para
a manutenção da “empregabilidade”, assim,
o estudo, o tempo de lazer, as relações
sociais, tudo tem como alvo a manutenção
do emprego. Os relatos são um retrato da
crueldade a que estão expostas antigas e
novas gerações de trabalhadores brasileiros.
F ich a bi b li o gr áfi ca :
CARDOSO, Ana Cláudia Moreira. Tem p o s d e
tr ab a l ho , tem p o d e nã o tra b a lh o:
disputas em torno da jornada do trabalho.
São Paulo: Annablume, 2008.
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