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Concentração na
praça Santos Andrade,
a partir das 8 horas.
A mobilização foi reafirmada em assembleia depois que a Prefeitura ofereceu uma
contraproposta de 0,25% de aumento salarial, mais 6,25% de reposição da inflação,
conforme determinado pela lei. Os 14,61%
de perdas acumuladas foram ignoradas pela
atual gestão da Prefeitura.
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Projeto de Richa retira R$ 3,1 milhões do orçamento de alimentação
Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada para
este ano traz uma previsão de gastos de 7,6
milhões com alimentação dos servidores.
Com o projeto de lei do prefeito Beto
Richa, a ser votado pelos vereadores, a Prefeitura vai gastar R$ 4,5
milhões. A proposta contraria o que
vem sendo reivindicado pela categoria em pauta de reivindicação.
Pela proposta, recebem o benefício apenas os servidores que
ganham abaixo de R$ 800 (sendo
que no cálculo dos vencimentos
inclui-se horas-extras, DSR´ s e
PSF), o que representa 13% da categoria. Outra limitação que moti-

vou a rejeição do Sismuc ao projeto é o valor do auxílio, de apenas
R$ 5, o que dificultaria uma alimentação suficientemente completa e
de qualidade para os servidores.
O que o Sismuc exige é o auxílio-alimentação para todos os servidores e no valor de R$ 10. Esta
proposta já vinha sendo discutida
a tempos com a administração.
Mas, para surpresa de todos, o prefeito apresentou uma proposta na
Câmara, no último dia 9, sem nenhuma discussão prévia com o Sindicato e em meio à campanha salarial. Com a intenção de impedir a
organização da categoria, os vereadores de situação, liderados por
Mario Celso Cunha, solicitaram ur-

gência na votação do projeto. Por esse motivo, ele
está na pauta e pode ser
votado a qualquer momento.
A comissão de negociação dos servidores vai
manter a posição nas mesas de negociação para
que o projeto de lei apresentado na Câmara Municipal seja revisto. Uma das
preocupações é para que
o auxílio-alimentação não
seja utilizado como moeda
de troca a fim de compensar a insuficiente contraproposta de reajuste salarial apresentada no dia 19.

Proibido comer

Pode causar prejuízo

Lei garante direito de mobilização
direito à liberdade de
organização sindical
está prevista na Constituição Federal e Estadual e na Lei Orgânica
do Município de Curitiba. Práticas antisindicais podem
ser punidas conforme prevê a lei.
A paralisação do dia 31 de março é uma atividade legal e garantida a todos os servidores munici-

pais. A assessoria jurídica do
Sismuc explica que ninguém pode
ser punido ou demitido por participar de mobilizações, paralisações
ou greves. Assim como, aqueles
que estão em estágio probatório
não podem ter suas notas reduzidas por conta disso.
Portanto, a orientação do Sindicato é que qualquer prática
antisindical seja denunciado o mais
rápido possível para que as medidas cabíveis sejam tomadas.
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Paralisar para
arrancar um
reajuste maior
iante da indisposição
dos representantes da
Prefeitura em negociar, o Sismuc está convocando todos os trabalhadores a paralisarem as atividades no próximo dia
31. A mobilização foi reafirmada em
assembléia depois que a Prefeitura ofereceu uma contraproposta de
0,25% de aumento salarial, mais
6,25% de reposição da inflação,
conforme determinado pela lei. Os

14,61 % de perdas acumuladas foram ignoradas pela atual gestão da
Prefeitura.
A presidente do Sismuc Irene
Rodrigues afirma que não houve
negociação. “Eles apenas informaram e não estavam dispostos a nos
ouvir. Então se eles vão endurecer
de um lado, nós temos que endurecer do outro”, diz.
A crise econômica tem sido utilizada como argumento da Prefeitura para não aumentar a contra-

proposta de reajuste salarial. Em
contraposição a isso, dados do
Dieese apontam que o aumento de
24,72% dos cargos em comissão,
de 11,30% das funções gratificadas
e de 34,01% do prefeito, nos últimos dois anos, oneram significativamente a folha de pagamento. O
corte desses salários poderia ser
uma alternativa para melhoria do

reajuste, conforme defendido pela
diretoria do Sismuc.
Outra alternativa apresentada
pela comissão de negociação dos
servidores e que compõem um dos
princípios da campanha salarial
desse ano é a transformação dos
“penduricalhos” em salários, o que
poderia ser computado como reajuste salarial.

Você sabia?
Que o servidor da parte especial não pode participar do crescimento vertical e ter a chance de ganhar 15%, mas continua exercendo o mesmo trabalho?
Que os servidores da parte permanente disputam com os colegas
apresentando certificações para poder ganhar os 15% do crescimento vertical?
Agora, isso você não sabia:
Que no último crescimento vertical foi modificada a tabela salarial
beneficiando as funções gratificadas e cargos comissionados em
15% sem competir com ninguém ou sem apresentar certificações.

Ninguém merece!
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Pela incorporação dos
penduricalhos ao salário
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