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Sem palavra
Richa sai sem cumprir promessa de zerar perdas

17/04
ato pela valorização
dos ser
vidores
servidores
a partir das 10 horas,
na praça Santos Andrade
A greve dos guardas municipais mostrou
que a organização coletiva é um
instrumento eficaz para a melhoria
das condições de trabalho.
Diante da intransigência da atual gestão, a
alternativa continua sendo a mobilização.
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Trabalhadores
têm participação
limitada em
conferências
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Comunicação

Editorial

Vamos à luta
Todos os dias saímos de nossas casas no intuito de “servir”. Hoje somos
intitulados servidores, mas já temos a clareza que somos trabalhadores(as)
do serviço público. Atendemos em todos os setores, secretarias e autarquias.
Nossas necessidades são várias e se resumem em nossas reivindicações por valorização salarial, condições de trabalho, auxílio-alimentação, valorização profissional, fim das remunerações variáveis, fim das terceirizações,
redução da carga horária e uma lei que acabe com o assédio moral nos
locais de trabalho. Nosso sindicato, ao longo dos anos, ficou conhecido por
sua história de luta, construção e organização da classe. Resultado disso
são as sucessivas greves que ocorreram, em especial, a última com os trabalhadores da guarda municipal, a qual mostrou para administração a força
dos trabalhadores. Nossas ações são os melhores exemplos para conquistar. A mobilização, união, garra e força dos trabalhadores foi uma mostra
colocada nas ruas e repercutiu no cenário nacional para toda a sociedade em
todas as esferas. Essa demonstração resultou em grandes conquistas financeiras, políticas e organizacionais, com a unificação de uma categoria, estendendo-se a todas as secretarias e autarquias.
Nossa maior conquista é nos reconhecermos enquanto classe trabalhadora e colocar nas ruas o debate da luta de classe. Emancipar a classe
trabalhadora com certeza vale à pena e sempre vai valer. Rumo a novas conquistas, continuaremos nossa luta em busca da valorização dos servidores
públicos, ou seja, trabalhadores do serviço público. Vamos à luta, porque a
receita já conhecemos.
Diretoria do Sismuc

Coluna do leitor

Humanização no trabalho
O que esperamos
de nossa chefia? Esperamos uma cadeia de
relacionamento, não
uma cadeia de comando assentada no poder e na hierarquia,
pois tal conceito nem
sempre busca o melhor para todos. O verdadeiro caminho para
a humanização será
viável quando não
houver um poder oligárquico, posto que
humanização e dominação não cabem no
mesmo espaço, não podem andar juntas. Uma sobrepuja a outra.
Em tempo, percebemos que o caminho da humanização ainda está obscuro
para nós. Estamos tratando de algo que ainda não compreendemos. Esse caminho
não será aberto de um dia para outro, mas sim quando começarmos a desejar ser
tratados como sujeitos e nunca como objeto dentro de uma instituição. Tal processo
exige paciência e esforço por parte de nossos superiores, e isto poucos estão dispostos a praticar. Lamento quando vejo um enfermeiro perseguindo e humilhando um
subalterno. Então fico triste e penso: “ainda não chegou nossa hora, eles não sabem
o que fazem”. Em tempo, lhes digo que, para mim, humanizar significa ajudar de
modo recíproco e altruísta, sem raiva e soberba, apenas ajudar...

Sismuc lança nova página
com várias novidades

Além do novo design, a nova página
também preza pela facilidade de acessos e pelo oferecimento de novos serviços ao seu público-alvo: os servidores municipais de Curitiba. Além das atualizações diárias de conteúdos, o internauta
também encontra um resgate histórico
com fotos e os principais acontecimentos em cada ano, na “Linha do Tempo”.
As notícias publicadas agora podem
ser encaminhadas por e-mail e impressas de forma automática. Sistemas de
busca por palavra-chave e por data também facilitam o acesso aos arquivos de
notícias. O mesmo pode ser observado
em “Legislação” e “Documentos”.
Periodicamente serão publicados
artigos de opinião. Esses espaços estão
abertos para envio de contribuições visando o aprofundamento de certos temas e visão pessoal dos autores.
Outra novidade é a seção “Multimídia”, que oferece uma série de ferramentas de comunicação. Além de vídeos,
áudios e do clipping, contendo notícias
dos principais veículos do Paraná com

Envie comentários, sugestões
e opinião para imprensa@sismuc.org.br.
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informações que interessam aos servidores. Também é possível o envio de conteúdos à secretaria de imprensa e comunicação do Sismuc.
Sindicalização on-line
Visando a facilitação da sindicalização, a página também oferece, agora, um serviço semi-automatizado para o
servidor que deseja se sindicalizar. Basta preencher corretamente o formulário.
A secretária de imprensa e comunicação do Sismuc Alessandra Cláudia de
Oliveira explica que o investimento faz
parte das ações do sindicato para facilitar a comunicação com a categoria e com
a população. “Para que nossos argumentos e nossas ações ganhem repercussão
e força, é preciso que nos dediquemos
no desenvolvimento de novas ferramentas, como é o caso da internet. Com a
nova página pretendemos garantir um
espaço de troca de informações. A participação dos servidores, contribuindo com
o envio de conteúdos é fundamental”.
Esses e outros serviços podem ser
verificados em www.sismuc.org.br.
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Congresso Nacional

Sindicalismo serviço público

30 horas na saúde
Convenção 151 é
pode ser votado logo aprovada pelo Senado
O projeto de lei 2295/2000 que estabelece a redução da jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem para 30 horas pode
ser votado a qualquer momento na Câmara dos Deputados. A proposta tramita com prioridade e tem apoio das entidades sindicais de todo o país e da CUT,
que organizaram caravanas de trabalhadores à Brasília, para ato realizado no
dia 13 de abril. Um grupo de 10 servidores municipais de Curitiba, organizados
por meio do coletivo de saúde, seguiram
para Brasília, onde participaram das atividades.
A secretária de assuntos jurídicos
do Sismuc e diretora de saúde do trabalhador da Confetam Irene Rodrigues esteve em Brasília e acompanhou de perto a sessão da Câmara. “Esse é o momento de nos mobilizarmos e convocarmos todos os deputados para que votem favoravelmente ao projeto”, disse.
Caso a medida seja aprovada, os
municípios deverão se adequar à legislação federal. É o caso de Curitiba, onde,

hoje, os servidores da saúde têm jornadas de trabalho estabelecidas em um mínimo de 40 horas semanais.
A votação pode ocorrer até o dia seis
de abril, segundo informações levantadas por Irene. Até lá, o sindicato vem orientando os servidores para que enviem
e-mails aos deputados paranaenses, pedindo para que aprovem o PL.
Para o deputado federal Dr. Rosinha
esse projeto precisa de demonstrações
de apoio. “Só será aprovado se tiver
mobilização. O povo tem que demonstrar interesse”, afirma ele.
Os prazos para apresentação de recursos já estão encerrados e todas as
comissões aprovaram a medida. Caso
seja aprovado pelos deputados, bastará
a sanção do presidente Lula para que
passe a vigorar a nova lei.
O sindicato lançou uma campanha
para que os servidores enviem mensagens aos deputados federais paranaenses, pedindo que votem favoravelmente o projeto. A lista de e-mails pode ser
verificada na página do Sismuc.

Agora só falta a sanção do presidente para
que bandeira histórica cutista passe a valer

A Convenção 151 da OIT (Organização Internacional do Trabalho, da
ONU), foi ratificada pelo plenário do
Senado na noite do dia 30 de março.
A 151 estabelece o princípio da negociação coletiva entre trabalhadores públicos e os governos das três esferas:
municipal, estadual e federal.
Para entrar em vigor, a medida precisa passar pela sanção do presidente
Lula, que a aprovará, visto que foi ele
próprio que enviou o projeto ao Congresso Nacional em fevereiro de 2008,
atendendo a reivindicação da CUT.
A 151 é defendida pela CUT desde a criação da Central, em 1983. “A

aprovação da 151 é um fato que devemos comemorar com bastante orgulho”, diz o presidente da CUT, Artur
Henrique. “A entrada em vigor da Convenção será o marco de uma mudança
na cultura política e administrativa do
Brasil, onde ainda prevalece em muitos estados e municípios a ideia de que
governador ou prefeito têm poder absoluto e não devem satisfações ou atenção aos trabalhadores públicos, como
se estes fossem meros serviçais de uma
suposta grande eminência”, completa
Artur.
Fonte: Imprensa CUT

Pesquisa sindical

CUT é a central que mais
cresceu em 2009
A Central Única dos Trabalhadores
(CUT) mantém liderança disparada no
índice de representatividade das centrais sindicais. De todos os trabalhadores e trabalhadoras associados a sindicatos filiados a alguma central no Brasil,
38,23% são filiados a entidades cutistas.
A segunda colocada, a Força Sindical, é
quase três vezes menor, tendo 13,71%
dos sindicalizados. Os dados fazem parte de relatório divulgado recentemente
pelo Ministério do Trabalho.
Continuar sendo a maior já é uma
notícia e tanto, mas as boas novas vão
além. A CUT foi a central que mais cresceu no ano passado. Comparada a
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2009, a CUT aumentou seu índice de
representatividade em 1,44 ponto
percentual. Sozinha, a CUT representa
quase a soma de todos os sindicalizados
filiados às outras centrais que, juntas,
detêm 40,18%. Os demais estão associados a sindicatos que ainda não encaminharam ao Ministério do Trabalho documentação oficial sobre se são filiados ou
não a alguma central.
Boa parte dos resultados positivos
da central são atribuídos à disposição das
direções dos sindicatos cutistas em mobilizar os trabalhadores. No Paraná, por
exemplo, as categorias de sindicatos da
CUT são as que mais realizam greves.
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Guardas mobilizados

“Vale a pena lutar”
A greve dos guardas municipais de
Curitiba repercutiu em várias cidades do
estado e comprovou que a ação coletiva
é uma estratégia válida para a conquista de direitos. Foram nove dias de greve
e um mês de vigília promovida pelo
Sismuc e por cerca de 1,5 mil guardas
municipais. Antes disso, mobilizações
com panfletagens, passeatas e debates
públicos fizeram parte do calendário.
Diante da pressão dos trabalhadores a administração acabou cedendo em
parte das reivindicações. Os guardas
conquistaram um reajuste no piso salarial de 19,57%, que inclui toda a categoria, inclusive os integrantes do quadro
especial (confirmado após a aprovação
de emenda na câmara municipal, no último dia 6).
Na avaliação da diretoria do

Sismuc, o resultado da greve deve ser
comemorado, mas esse seria ainda o primeiro passo para as questões ainda pendentes da pauta de reivindicações entregue em novembro do ano passado.
A última greve havia acontecido em

1994, quando as condições de trabalho
eram o tema principal da pauta de reivindicações.
Pendências
Duas questões imediatas resultantes da greve ainda não foram resolvidas

e dependem de alguns encaminhamentos. A primeira delas é o plano de cargos,
carreiras e vencimentos (PCCV), que precisa ser debatido pela categoria. Uma proposta será elaborada no Seminário “Plano de Carreiras com olhar dos trabalhadores”, organizado pelo Sismuc e marcado para ocorrer no dia 24 de abril, no Colégio Rio Branco (Rua Bispo Dom José,
2426). Reuniões regionalizados também
estão em andamento.
A segunda questão é a compensação dos dias parados dos guardas que
participaram da greve. Ainda não há resposta da prefeitura em relação aos descontos. O sindicato aguarda o agendamento de negociação para discutir o assunto, conforme compromisso da administração assumido em mesa de negociação durante a greve.

Linha do tempo - GREVE DOS GUARDAS MUNICIPAIS 2010
31/03/2009 - Vários guardas
participam da paralisação que
contou com a presença de mais de
5 mil servidores.
15 a 17/04/2009 - A participação
dos guardas na greve geral também foi marcante.
15/06/2009 – Sismuc realiza o 1º
Seminário sobre Segurança Pública, que contou com a participação
de guardas e
personalidades para
debater a
situação de
Curitiba.

16/06/2009 – O guarda Renato
César Rodrigues do Nascimento, de 39 anos, é assassinado
dentro de casa por represália
de bandidos.

categoria.
Seria o
primeiro
de vários
atos.

12/07/2009 – Morre o guarda
Mauro César Carvalho, de 43
anos, em troca de tiro com
bandidos no local de trabalho.
14/09/2009 – Sindicato convoca reunião de guardas para
levantar principais problemas
da categoria, organizar uma
pauta de reivindicações para
evitar novos assassinatos e
preparar ato “Em defesa da
vida”.

24/09/2009 – Assassinado o
guarda Aparecido José de Souza,
57 anos, também no local de
trabalho.
17/10/2009 – Ato “Em defesa da
vida” reúne guardas na Boca
Maldita e chama a atenção da
população para os riscos da
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19/10/2009 - Diante da
intransigência do secretário
Itamar dos Santos, organização
dos guardas se fortalece e eles
aprovam uma pauta de reivindicações unificada em assembleia
da categoria. Iniciam atividades
de panfletagens em parques e
terminais para esclarecer o
problema à população.
Continua na próxima página
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Campanha de Lutas

Pautas específicas

Sem acordo com PMC, ato de
repúdio é marcado para dia 17

Administração
coloca questões
centrais de lado
Nas pautas específicas, em ge-

Beto Richa deixa prefeitura sem cumprir promessa de recuperação das perdas salariais

ral, o que se observa é também as
Diante do encerramento das reuniões ordinárias e das negativas em relação às questões centrais da pauta de
reivindicações, o sindicato organiza um
ato pela valorização dos servidores no
próximo dia 17. A concentração inicia
10 horas, na praça Santos Andrade, seguida de caminhada até a Boca Maldita.
A mobilização repudia a atitude da
administração municipal atual que não
reconhece as perdas salariais. Segundo
informado na página da prefeitura, desde 2005 os servidores teriam obtido um
ganho real nos salários de 11,94%. Porém, de acordo com dados do Dieese,
ao se levar em consideração a inflação
desde 1999, as perdas ainda superam
os reajustes em 14%.
A secretária de assuntos jurídicos
do Sismuc Irene Rodrigues lembra que
o ex-prefeito Beto Richa assinou um
compromisso, no dia 19 de maio de
2005, de recuperação das perdas salariais dos servidores até o final de sua

negativas das secretarias à grande
maioria das reivindicações. Apenas
em algumas questões periféricas é
possível apontar algum tipo de avanço.
Na avaliação da diretoria do
Sismuc, as categorias que alcançaram
melhores resultados são aquelas que
têm maior participação na organização dos coletivos, como é o caso dos
guardas municipais, educadores e trabalhadores da saúde. As reuniões
ocorrem periodicamente. As datas
podem ser conferidas na página 12
ou no sítio do sindicato.
Mais informações sobre as negestão. Ela acusa Richa de não cumprir
sua promessa e acredita na pressão dos
trabalhadores para que Luciano Ducci reveja a posição do grupo que dirige a prefeitura.
Representantes da prefeitura comunicaram o reajuste em 5%, em reunião
de negociação, o que cobre apenas o ín-

dice de inflação do período de 4,77%, de
acordo com o INPC. Em sessão, no último dia 6, mais uma vez a maioria dos
vereadores também rejeitou as emendas
do sindicato e apresentadas pela bancada de oposição. Entre elas, a recuperação das perdas salariais em 32 parcelas, de 0,42% ao mês.

gociações de cada secretaria podem
ser lidas na página do Sismuc. As atas
das reuniões e as pautas de reivindicaçõeas aprovadas pelos coletivos
também podem ser acessadas. O
endereço é www.sismuc.org.br.

Linha do tempo - GREVE DOS GUARDAS MUNICIPAIS 2010
14/11/2009 – Quarta guarda é
assassinado: Leocádio Sweami
Mello e Silva, 59 anos, também
é morto em confronto com
bandidos. Categoria aprova
nova mobilização.

conforme compromisso da administração.
27/01/2010 – Assembleia dos
guardas prepara novas ações.

negociação, prefeitura oferece
8% de reajuste. Proposta é
rechaçada pela categoria e greve
continua.
24/02/2010 – Justiça volta
atrás e reconhece direito de
greve dos guardas municipais.
A decisão, no entanto, exige
que 70% voltem ao trabalho.

23/11/2009 – Cerca de 500
guardas promovem uma caminhada, com marcha fúnebre,
pelo centro da cidade. A paralisação pressiona a administração municipal a negociar.
01/02/2010 – Sismuc inicia a
“Vigília pela valorização”. Acampamento montado em frente à
prefeitura permaneceria por
quase um mês. Faixas denunciavam condições dos guardas.

15/12/2009 – Negociação com a
prefeitura não concretiza
avanços e assembleia dos guardas aprova indicativo de greve
com início para 15 de fevereiro,
prazo limite para apresentação
de proposta de reajuste do piso,

20/02/2010 – Guardas realizam
carreata pelas principais ruas do
centro.

12/02/2010 – Negociação com
prefeitura não avança efetivamente. Administração oferece
6% e categoria também endurece,
aprovando indicativo de greve.
19/02/2010 – Liminar da justiça
prevê multa ao sindicato em
caso de realização de greve.
Mesmo assim, diretoria decide
manter indicativo.

22/02/2010 – Inicia greve dos
guardas municipais, com jingle
exigindo a saída do secretário
Itamar dos Santos e o reajuste do
piso de R$ 710,88 para R$ 1,3
mil. Quase mil guardas protestam no centro de Curitiba e Beto
Richa resolve conversar com
comissão de negociação.
23/02/2010 – 70% dos guardas
municipais aderem à greve.
Mobilizações são realizadas
durante todo
o dia. Greve
repercute em
toda imprensa
paranaense.
Em nova
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25/02/2010 – Prefeitura contrata empresa terceirizada para
abrir Armazéns da Família
fechados por falta de segurança.
Sindicato alerta para riscos.
02/03/2010 – Guardas conquistam acordo de
novo piso salarial de R$ 850, o
que representa
um reajuste de
19,57%. Plano de
cargos, situação
dos guardas do quadro especial
e dias parados ficam pendentes.
06/04/2010 – Depois de muita
pressão, câmara aprova lei que
reajusta os pisos e inclui quadro especial.
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Participação

Fessmuc é empossada em conselho
A Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Paraná (Fessmuc)
garantiu o reconhecimento para ocupar
uma cadeira no Conselho Estadual de
Saúde (CES). A aprovação ocorreu por
unanimidade dos membros da comissão
do processo eleitoral, da comissão de organização da Conferência Estadual de
Saúde e dos 24 conselheiros presentes,
na reunião de posse dos conselheiros,
no dia 26 de março. O nome que assumiu o cargo é o da secretária de assuntos jurídicos do Sismuc Irene Rodrigues,
que representa todos os servidores municipais do estado no conselho.
Na 9ª Conferência Estadual de Saúde, realizada em dezembro do ano passado, em Curitiba, foi criada uma comissão para debater o tema da saúde mental. Essa comissão é formada por representantes de usuários (50%), representantes de trabalhadores (25%), gestores

e prestadores de serviços (25%). É um
espaço de debate entre todos os segmentos da sociedade representada através de entidades, com a finalidade de
avaliar a situação da saúde do estado,
fixar diretrizes da política de saúde, definir propostas para melhorar a qualidade
dos serviços.
Ameaças
A Federação, que há dois anos representa os servidores, teria direito a
uma vaga no conselho, porém, foi questionada na sua legitimidade pela Assef e
Fesmepar que nem aptas a concorrer a
vaga estavam. Estas entidades se sentiram prejudicadas e afirmaram que irão
entrar na justiça.
Para Irene Rodrigues isso não passa de uma briga política que nada tem a
ver com a saúde do trabalhador e que a
legitimidade da federação foi garantida
no conselho.

Irene Rodrigues, secretária de assuntos jurídicos do Sismuc é a indicada.

Estudos

Representação

Servidora de Curitiba é eleita para etapa
nacional da Conferência das Cidades
Os servidores municipais de
Curitiba e do Paraná estarão representados na etapa nacional da Conferência Municipal das Cidades. A educadora Carla Dinahel foi eleita como delegada na etapa estadual realizada entre os dias 7 e 9 de abril, em Foz do
Iguaçu. O encontro contou com a participação de 1,3 mil delegados de várias cidades paranaenses. Além de
Dinahel, também participaram como
delegados pelo Sismuc Juliano Soares,
Lindaci Rodrigues, Carlos Castorino e
Salvelina Borges.
Para esta última, a conferência
precisa ser repensada para que os trabalhadores tenham maior participação.
“As entidades sindicais foram as únicas organizações que não tiveram direito a financiamento público para participação dos delegados. Tinha muita
gente fazendo politicagem ao invés de
debater questões importantes como
políticas públicas”, afirma. Borges também reconhece alguns avanços nas
propostas aprovadas obtidos graças à

Sismuc promove
curso de formação
política
O Sismuc promoveu o curso de formação política “Como Funciona a Sociedade”. Duas turmas foram montadas,
com aulas nos dias 20, 21, 27 e 28 de
março, no Centro de Estudos Políticos e
Culturais Ernesto Che Guevara. Este é o

Um ano
por mobi-

marcado
lizações

primeiro módulo de vários outros ainda
previstos.

Fizeram parte do conteúdo pro-

gramático os seguintes temas: A sociedade em que vivemos, a origem da riqueza e da pobreza, a exploração capitalista: salário, mais-valia e acumulação,
as diferentes sociedades, estrutura eco-

Regras deixaram trabalhadores subrepresentados.

participação de representantes dos movimentos populares.
Os eixos temáticos debatidos foram:
1. Criação e implementação de conselhos das cidades, planos, fundos e seus
conselhos gestores; 2. Aplicação do Estatuto da Cidade e dos Planos Diretores
e efetivação da função social da propriedade do solo urbano; 3. Integração da

política urbana no território: política
fundiária, mobilidade e acessibilidade
urbana, habitação e saneamento e 4.
Relação entre os programas governamentais – como PAC e Minha Casa,
Minha Vida – e a Política de Desenvolvimento Urbano.
A etapa nacional será em Brasília,
mas ainda não tem data definida.

acesse www.sismuc.org.br

nômica e superestrutura e Estado e ideologia. Os participantes também tiveram
direito a certificado de participação.
“Para transformar a realidade precisamos entendê-la, conhecer o seu funcionamento. Os patrões estudam e se organizam para nos oprimir. Trabalhadores
organizados e que conhecem o funcionamento da realidade lutam melhor!”,
afirma a secretária de assuntos culturais
do Sismuc Cássia Regina Guimarães.
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Em defesa do serviço público

No caminho da privatização, cultura
curitibana está cada vez mais restrita
Falta de funcionários e fechamento de equipamentos estão entre principais problemas
Curitiba é conhecida pela riqueza
de manifestações culturais, resultante,
dentre outras coisas, pela missigenação
de povos. No entanto, são cada vez mais
restritos e elitizados os espaços para a
mostra de manifestações artísticas
como teatro, música, cinema e artes visuais. Parte disso se deve ao retrocesso
da já escassa estrutura oferecida pela
Fundação Cultural de Curitiba (FCC), nos
últimos anos.
Das cinco salas de cinema já existentes na capital, apenas uma está em
operação, a sala da Cinemateca, com
sessões reduzidas. O último cinema municipal fechado, o Cine Luz, em 2008,
oferecia filmes alternativos a preços reduzidos. Antes do Luz foram fechados o
Cine Ritz, o Cine Groff e o Cine Guarani.
Este último ficava instalado no Museu

Metropolitano de Arte (Muma), ao lado
do terminal do Portão. Fechado para reforma desde 2005, o museu, um dos
poucos equipamentos públicos culturais
instalados em bairros, ainda não têm
data para reinauguração.
Curitiba também já chegou a contar
com cinco circos itinerantes. Atualmente, apenas um ainda funciona, o Circo da
Cidade Zé Preguiça.
Para o historiador e servidor da Casa
da Memória Elton Barz, um dos problemas é a falta de incentivo para a população prestigiar mostras culturais. Segundo ele, o reflexo do sucateamento da fundação pode ser percebido pelas condições de trabalho dos 351 servidores da
FCC. Ausência de plano de carreiras definido de acordo com as especificidades
das profissões, os baixos salários e as

precárias condições de trabalho
dificultam a permanência de profissionais qualificados.
Representantes da FCC reconhecem o problema da falta
de pessoal. Segundo a coordenadora de recursos humanos
Cassiana Bernardi, com base na
lei 11.000, a FCC tem um déficit de 260 vagas. Nas negociações das pautas específicas deste ano, um dos compromissos
assumidos é a realização de
concurso público para preenchimento de vagas apenas em
2011. Os últimos dois concursos foram realizados apenas em
1991 e 1993.
Elton Barz aponta a decadência da estrutura
No caminho da privati- cultural pública ao longo dos anos.
zação, boa parte das ações culturais do município são administrados ção do Sismuc, a falta de políticas públipor uma organização social, o Instituto cas para a cultura curitibana também
Curitibano de Ação Social (Icac). Além aparece na centralização das poucas
do espaço físico da prefeitura, o Icac tam- opções. “47% dos equipamentos da FCC
bém conta com servidores municipais ficam na regional matriz. Pinheirinho e
cedidos, funcionários terceirizados e um Boqueirão, dois bairros mais densamenorçamento público fixo. Os cursos de mú- te populosos, só tem espaços na rua da
sica, artes visuais e dança, por exemplo, cidadania”, diz. “Sem o incentivo público
que deveriam ser oferecidos gratuita- à cultura, novas gerações estão deixanmente para pessoas de baixa renda, exi- do de ter acesso a um outro mecanismo
gem o pagamento de mensalidades no de formação cidadã e muitos artistas que
valor de R$ 35.
poderiam surgir em Curitiba nunca virão
Para Alessandra Cláudia de Olivei- a desenvolver seu potencial”, completa
ra, secretária de imprensa e comunica- Oliveira.

MUMA, no Portão, está fechado desde 2005.

acesse www.sismuc.org.br
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Cadê a democracia

Conferências restritas ignoram
participação de quem executa os serviços
Poucas ou nenhuma vaga para representantes de trabalhadores compromete legitimidade dos eventos
As conferências municipais deveriam
ser espaços no qual os usuários, gestores
e trabalhadores teriam a oportunidade de
debater propostas de melhoria do serviço
público. O acordo que rege esses eventos
e que instituem os conselhos municipais
e as políticas públicas são entendidos
como controle social. Infelizmente, em
Curitiba, exemplos negativos têm sido
dados.
Recentemente dois casos ficaram
evidentes na capital. No primeiro deles,
na Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas de Curitiba, os trabalhadores
que atuam na área foram ignorados pela
secretaria municipal que convocou a conferência. No edital publicado no Diário Oficial Municipal não consta vaga para representantes dos trabalhadores. Além disso, a publicidade da conferência foi mínima. Na própria página da secretaria
antidrogas nenhuma notícia está postada
avisando sobre prazos de inscrição de
delegados, aberto entre os dias 18 e 24
de março.

Na opinião de Juliano
Soares, diretor do Sismuc, a
posição dos gestores é um
desrespeito prejudicial para
a população que depende
dos serviços públicos. “O trabalhador acaba não participando da formatação das
políticas, da criação dos objetivos do trabalho, porque
quem está criando não é
quem está executando o serviço no dia-a-dia. Aumenta a
distância entre as ações e a
realidade”, argumenta.
Esporte e Lazer
Outra conferência que
vem recebendo críticas da O ex-secretário antidrogas, demitido pelo prefeito Luciano Ducci,
direção do Sismuc é a de es- na abertura da conferência: só para convidados.
porte e lazer. O edital, publicado no último dia 25, no diário oficial de servidores da secretaria para eleiPor não concordar com a forma como
do município, define a data para inscri- ção de representante. Além disso, os a conferência foi organizada, a direção do
ção de delegados para dia 30. O sindi- trabalhadores têm direito a apenas uma Sismuc resolveu não participar do evento.
cato foi comunicado no dia 26, prazo vaga, conforme o regulamento da con- Medidas jurídicas sobre o fato estão senque praticamente inviabiliza a reunião ferência.
do estudadas.

Sem chance

Caso Eureka:
solução só na justiça
Os trabalhadores do quadro especial que
fizeram o curso supletivo à distância da Escola
Eureka com a expectativa de ingressar no quadro permanente estão sem alternativa. Depois
das investigações realizadas pelo sindicato,
busca de informações e documentos e de negociações, a conclusão da assessoria jurídica do
Sismuc é de que a PMC não está obrigada a
reconhecer os cursos.
A orientação é para que estes servidores
procurem advogados e ingressem com ações
individuais contra a escola. Cópias do parecer
da secretaria de educação de Santa Catarina,
comprovando a ilegalidade da escola, estão à
disposição no Sismuc para comporem os processos.
Para a diretoria do sindicato, a PMC é responsável pelo imbróglio. De um lado a prefeitura estabeleceu o diploma como critério para in-

acesse www.sismuc.org.br

gresso no quadro especial, de outro não ofereceu condições para a realização do curso. Além
de não subsidiar os custos ou oferecê-lo gratuitamente, também dificultou a frequência das
aulas ao não contabilizar o horário de estudo
como horário de trabalho.
Acidente
A cobrança da prefeitura quase resultou em tragédia. No dia 26 de agosto de 2010 os guardas
municipais Ademir Kania, Acir Ribeiro, Luiz
Fernando Alexandre e Adriano Calixto saíram de
casa com destino a Florianópolis. Eles estavam
em busca de um documento comprobatório do
Eureka para ingressar na parte permanente do
plano de cargos. Naquela manhã, mal iniciaram
o trajeto, o veículo em quem estavam envolveuse em um acidente, na região de Quatro Barras.
Os guardas foram levados ao hospital, mas não
sofreram grandes lesões.
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Marcha Mundial das Mulheres

Os desafios da
mulher atual
Em março 3 mil mulheres, de todos os estados do Brasil, se reuniram em São Paulo
para comemorar os 10 anos da Marcha Mundial das Mulheres e os 100 anos do Dia
Internacional das Mulheres. Dentre os participantes estavam representantes do
Sismuc e da CUT-PR. Em uma caminhada elas percorram dez municípios. A marcha
conseguiu levantar o debate das principais reivindicações do movimento e chamar
atenção para pautas antigas e outras atuais.
O Jornal Sismuc conversou com Nalu Faria, veterana do movimento desde a sua primeira reunião internacional, em 1998. Ela é psicóloga, coordenadora geral da
Sempreviva Organização Feminista (SOF) e integrante da Secretaria Nacional da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil.
O que é a marcha mundial das mu- A importância é dar um salto organizativo
lheres?
na marcha e, por essa razão, propomos
É um movimento internacional que nes- uma ação que durasse 10 dias. O intete ano completa 10 anos. Nós do Brasil ressante é que outros 50 países nos agreestamos participando desde o primeiro garam e estão marchando como a gente.
encontro internacional (1998) que defi- O saldo foi mostrar a nossa força, nossa
niu o lançamento da marcha em 2000. capacidade de organização e aprofundar
É um movimento que se encontra em o debate, porque nós tivemos tempo para
cinco continentes e que tem como lema fazer formação de toda a marcha, fortaa luta contra a pobreza e violência se- lecer nossa capacidade de fazer um diáxistas, mas também é uma perspectiva logo com a sociedade e apresentar para
de mudança do modelo de sociedade ela nossa proposta e o nosso debate.
vigente. Aqui no Brasil a gente foi procurando criar toda uma crítica desde o que Como você enxerga a mulher no
é o capitalismo, o que é o machismo, mercado de trabalho hoje?
como também uma critica global de A primeira questão que pede cada vez
opressão, exploração e dominação. A mais antes de falar da mulher no trabanossa agenda é
lho é lembrar que o
ampla porque
mercado de trabapara mudar o munlho é apenas um
“As
mulheres
do tem que passar
dos espaços de incontinuam trabalhando
por vários pontos,
serção da mulher,
mais, ganhando
tanto em relação
porque as mulhemenos, exercendo
ao trabalho, a seres também trabaxualidade, a violham na casa, às
serviços mais
lência, ao tema da
vezes no campo,
precários e tendo sua
soberania alimencomo artesãs, entre
qualificação não
tar e energética,
outras práticas.
reconhecida”
ao tema da água,
Mas o que a gente
debate internacioencara é justamennal e as políticas
te isso: que as mude relação à integração. Achamos que a lheres continuam a ser discriminadas,
mulher tem que protagonizar e partici- que a discriminação sexual continua impar ativamente dos debates gerais da perando na forma de como as mulheres
sociedade, colocando uma perspectiva são incorporadas no mundo do trabalho,
feminista.
tanto no mercado de trabalho como no
mercado doméstico. As mulheres contiPodemos afirmar que esses são os nuam trabalhando mais, ganhando meeixos da ação internacional 2010, nos, exercendo serviços mais precários e
e qual a importância dessa ação tendo sua qualificação não reconhecida.
para as mulheres?
O que vemos hoje é que as mulheres já

estão mais escolarizadas e que quanto
maior o tempo de estudo da mulher
maior a diferença salarial com um homem de mesmo tempo de estudo. Isso
mostra que não há reconhecimento na
profissionalização das
mulheres, logo que a
divisão sexual do trabalho continua definindo
a forma da mulher no
mercado de trabalho.
Como você avalia o
avanço do feminismo entre as mulheres, principalmente
no Brasil?
Acho que no Brasil temos uma experiência
muito interessante que
é essa capacidade de
construir um feminismo nos setores populares. Esse feminismo é
militante, pois se organiza através de luta e de
mobilização. É claro
que em todos os lugares o feminismo tem
isso, mas às vezes prevalece uma questão
mais culturalista, restrita a certo setor da sociedade. Aqui no Brasil é
diferente, a gente teve
a capacidade de enraizar o feminismo, fruto
do trabalho de muitas,
não apenas da marcha
mundial das mulheres,
mas de muitas outras

acesse www.sismuc.org.br

companheiras de várias organizações,
organizações mistas que incorporaram
este debate desde os anos 80. Então, a
gente tem este acúmulo e essa fortaleza.
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Movimento social

Curtas

CUT-PR faz balanço da
desastrosa gestão Beto Richa
A CUT Paraná publicou em sua página um resumo dos principais problemas
da gestão de Beto Richa na prefeitura de Curitiba. São 45 itens contendo os
escândalos, as promessas não cumpridas e as ações neoliberais que caracterizaram sua administração. Dentre os itens estão os baixos salários dos
guardas municipais, a desvalorização dos servidores municipais e a falta de
funcionários.

Mortes em terceirizadas
é maior, aponta Dieese
Estudo realizado pela rede eletricitários do Dieese mostra que mais da
metade da força de trabalho do setor elétrico do país é terceirizada, e a
incidência de mortes no trabalho para os terceirizados chega a ser quatro
vezes e meia maior do que para os trabalhadores próprios. O trabalho tomou
como base os dados da Fundação Coge, uma entidade que reúne 64 empresas responsáveis por 90% da energia produzida no país. Ainda de acordo com
o estudo, o segmento contava, em 2008, com 227,8 mil trabalhadores, dos
quais 126,3 mil eram terceirizados, o que correspondia a 55,5% da força de
trabalho do setor.
Em 2008 a taxa de mortalidade da força de trabalho do setor elétrico foi de
32,9 mortes por grupo de 100 mil trabalhadores. Naquele ano a análise
segmentada da força de trabalho revelou uma taxa de mortalidade 3,21
vezes superior entre os trabalhadores terceirizados em relação ao verificado
para o quadro próprio. A taxa ficou em 47,5 para os terceirizados contra 14,8
para os trabalhadores do quadro próprio das empresas.

Conae reúne profissionais
da educação de todo o país
Cerca de três mil participantes entre delegados e observadores de todo o país
participaram da 1º Conferência Nacional de Educação (Conae), realizado
entre os dias 28 de março a 1º de abril, em Brasília. Os servidores da educação infantil de Curitiba foram representados pela presidente do Sismuc
Marcela Alves Bomfim.
Dentre os principais objetivos da conferência está o de elaborar o novo Plano
Nacional de Educação que terá duração de 10 anos. Outro desafio futuro é a
construção do Sistema Articulado de Educação, uma espécie de SUS da
educação que visa acabar com as desigualdades entre as escolas no país.

Jornada de lutas do MST
Cerca de mil militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
estarão em Curitiba entre os dias 13 e 16 de abril, durante a Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Neste período o MST irá apresentar suas
reivindicações ao Incra, governos Estadual e Federal, Banco do Brasil e
Conab.
Além disso, o Movimento vai integrar as lutas dos trabalhadores urbanos,
reafirmando a aliança nas lutas do campo e da cidade. Os militantes irão
engrossar os debates da Assembleia e Consulta Popular e também participam do Movimento Caça-Fantasmas, que exige a punição dos envolvidos nos
casos de corrupção da Assembleia Legislativa do Paraná.
Fonte: CUT-PR

Debates e shows no
1º de Maio da CUT-PR
A CUT, sindicatos filiados e demais
organizações populares preparam um
Ato de Comemoração e Luta do Dia Internacional do Trabalhador 2010 (1º de
Maio). A ação acontece em Araucária em
defesa do trabalho decente, combate à
pobreza, à desigualdade e à fome.
Fazem parte da programação as
tendas temáticas, onde a população poderá debater, esclarecer dúvidas e receber informações sobre diversos temas,
como a educação pública, orientações
trabalhistas, pré-sal, segurança, saúde
pública, entre outros. Algumas dessas tendas ficarão a cargo do Sismuc, onde a
defesa do serviço público será objeto de
discussão. Dentre elas a de segurança e
cidadania, políticas públicas, mobilidade
urbana e acesso à cidade, educação pú-

acesse www.sismuc.org.br

blica de qualidade e a escola que queremos, desconstruindo o mito do déficit da
previdência social, gênero, raça e trabalho decente e debate sobre saúde pública.
Servidores interessados em, colaborar na tarefa de debater as questões acima com a população, podem se cadastrar pelo telefone 3322-2475.
Shows musicais
Apresentações culturais também estão previstas, juntamente com um show
de rock da banda curitibana Blindagem,
que manterá a agenda em memória do
cantor Ivo Rodrigues, que faleceu no último dia 9. A banda Rastapé, de forró, também está confirmada. O objetivo é promover a confraternização entre os trabalhadores e valorizar artistas locais.

11

Abril/Maio de 2010

Julgamento

Liberdade de expressão

ICS perde ação
que fez contra
Sismmac e Sismuc
No dia 25 de março de 2010 a 8ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Paraná, por unanimidade, julgou improcedente a ação do
ICS - Instituto Curitiba de Saúde contra o Sismmac e o Sismuc que
pedia indenização por danos morais.
O motivo do processo judicial remonta a 2003, quando os sindicatos denunciaram a tentativa de mudança no estatuto do ICS, que
aumentaria os poderes do presidente do Conselho de Administração
e da Diretoria, suprimiria direitos e incluiria novos usuários, que não
eram servidores efetivos. No mesmo jornal os sindicatos denunciaram também alguns contratos suspeitos e algumas contas duvidosas.
As denúncias e a resistência dos servidores fizeram o ICS recuar
na sua tentativa de mudar o estatuto. O revide contra os sindicatos
veio por meio da ação por danos morais.
O juiz de primeiro grau reconheceu que apenas um item denunciado poderia ser inverídico e, mesmo assim, condenou cada sindicato
a pagar indenização de R$ 8 mil. Os sindicatos recorreram ao Tribunal
de Justiça defendendo que até mesmo esse item era verídico e que
não houve qualquer dano moral ao ICS.
Depois de feita a defesa oral pelos advogados dos sindicatos, os
desembargadores reconheceram que não havia ilícito e nada a ser
reparado. A desembargadora Denise Kruger Pereira, relatora, disse
que o artigo 8º da Constituição garante aos sindicatos o direito de
defender seus associados e nesse caso os sindicatos agiram legitimamente. Agiram no cumprimento de seu dever e direito constitucionais.
A sentença foi integralmente reformada e o ICS condenado a
pagar as custas processuais e honorários para os advogados dos sindicatos. É mais uma conquista da verdade sobre a truculência daqueles que não aceitam ser contrariados em seus pensamentos.
Fonte: Sismmac

Servidora ganha
ação de assédio
moral contra
prefeitura
A justiça reconheceu a prática de assédio moral na prefeitura de Curitiba. Decisão
do desembargador Dimas Ortêncio de Melo, da 3ª vara da
fazenda pública, deu ganho de causa para uma professora do município. O processo 627966-9 é o primeiro a ser julgado favoravelmente aos trabalhadores
e pode virar exemplo para outros casos.
“Fico feliz em saber que vencemos. A maior vitória é que isso repercute e outros podem
conseguir o mesmo”, diz a professora, que ganhou a ação, mas que prefere não se identificar.
O assessor jurídico do Sismuc Ludimar
Rafanhim entende que essa é uma vitória a ser
comemorada. “Abre precedente importante para
jurisprudência”, diz ele.
De acordo com os relatos publicados no acórdão,
a servidora era menosprezada em suas funções e obrigada
a realizar tarefas fora de suas atribuições. Dentre elas a de limpar
e organizar armários da escola. O desembargador entendeu que esse tipo de atitude da
chefia implica em desvio de função.
Para Suely Prado, diretora do Sismuc, a decisão reforça a necessidade de uma lei
municipal que iniba as práticas de assédio moral na prefeitura.

IPMC

Nova presidente indicada por Ducci
já respondeu denúncia crime do MP
Sem nenhum comunicado prévio ao sindicato, o prefeito Luciano Ducci nomeou para pre-

outros gestores, em 2003. De acordo com o
processo 0140660-0, os acusados “dolosa-

sidir o plano de previdência dos servidores públicos municipais de Curitiba, o IPMC, Dinorah

mente, durante a execução do contrato de concessão de serviço público, deram causa a modi-

Botto Portugal Nogara. A atitude é considerada
autoritária pelo Sismuc, pois os servidores ain-

ficações e vantagens em favor da adjudicatária
do serviço (SANEPAR), sem autorização em lei,

da não têm o direito de eleger os responsáveis
pela administração do seu dinheiro.

tudo em prejuízo ao interesse público e a probidade administrativa”.

Nogara já foi secretária de recursos humanos e finanças nas gestões de Cássio Taniguchi

O Sismuc cobra explicações da prefeitura.
Uma reunião do conselho de administração do

e Beto Richa. A nova presidente do IPMC já respondeu a uma denúncia crime do Ministério Pú-

IPMC, do qual um representante do Sismuc faz
parte, estava marcada para o dia 17, mas foi

blico do Paraná, juntamente com Taniguchi e

cancelada repentinamente.

acesse www.sismuc.org.br
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Coluna Cultural
Calendário de Lutas

Sinopse: Horrores
da Guerra no Líbano

Premiado em Cannes e indicado ao Oscar
de melhor filme estrangeiro, “Valsa com Bashir”
conta a história do massacre de civis provocado
pelas falanges cristãs durante a Guerra no Líbano, em 1982, quando o exército israelense invadiu o país. O filme foi produzido em forma de
animação e segue uma narrativa de documentário aliado aos traumas psicológicos de um exsoldado.
A animação com ricos detalhes lembra histórias em quadrinhos, mas não deixa de
escancarar os horrores e perversidades de uma
guerra pouco compreendida por aqueles que foram recrutados.
Ao invés dos heróis e bandidos, o que sobressai na história escrita e dirigida pelo israelense Ari Folman é o sentimento de culpa que
atormenta aqueles que vivenciaram a guerra e
se omitiram diante da crueldade cometida contra inocentes.

13 a 16/04 - Jornada de Luta pela
Reforma Agrária
14/04 - Ato Caça-fantasmas da ALEP
e por reforma política
Horário: 9hhs
Local: Praça Santos Andrade

Ficha técnica:
Título original: Vals Im
Bashir, Waltz with Bashir
Diretor: Ari Folman
Gênero: Animação,
Documentário
Duração: 90 min
Ano: 2008
Site Oficial: http://
waltzwithbashir.com/
Data da Estreia: 03/04/
2009
Cor: Colorido
Classificação: Não
disponível
País: Israel, Alemanha,
França, EUA, Holanda,
Finlândia, Suíça, Bélgica,
Austrália

16 a 18/04 - Feira da Economia
Solidária
Horários: a partir das 9hs
Local: Paróquia Santo Elias (Bairro
Novo)

27/04 – Reunião de representantes
por local de trabalho
Horário: 9 e 14hs
Local: Sismuc

17/04 - Ato de Valorização do
Servidor Público - “Liberte-se”
Horário: a partir das 10hs
Local: Praça Santos Andrade

28/04 – Dia internacional dos
vitimados por morte ou acidentes de
trabalho
Horário: 10hs
Local: Boca Maldita

22/04 – Coletivo de educação
Horário: 19hs
Local: Sismuc
22/04 – 3ª Pré - Conferência
Municipal de Educação do Sismmac
Horário: 8 e 13hs
Local: Sismmac (Al. Dr. Muricy, 54
10º andar)
22/04 – Arte de Rua
Horário: 17h30
Local: Boca Maldita
23/04 - Comemoração dos 75 anos
do Senge- PR
Horário: 19hs
Local: Estação Convention Center
(Av. 7 de Setembro,2775, piso
Portinari - Shopping Estação)
24/04 – Seminário da Guarda
Municipal “Plano de carreira com
olhar dos trabalhadores”
Horário: 8h30
Local: Colégio Rio Branco (rua
Bispo Dom José, 2.426)

Resenha: Você acredita
em tudo que o jornal diz?
José Arbex Jr. escreveu o livro “Showrnalismo”, lançado pela editora Casa
Amarela, em 2002, e nele aponta fatores que considera responsáveis pela
transformação do jornalismo em show, de como a mídia transforma tudo em
espetáculo: eleições, catástrofes naturais, guerras, escândalos, histórias do
cotidiano, crimes.
Segundo ele, a informação abundante, a concorrência, a busca incessante por furos e a exaltação da novidade, são alguns dos responsáveis por decompor a notícia em mercadoria altamente perecível. Essa mercadoria tem como matéria-prima “nossos próprios preconceitos e convicções, assim como
nosso temor de enfrentar a instabilidade em um
mundo cada vez mais complexo”, afirma o autor.
Daí a mídia “fingindo tudo mostrar, de fato nada
revela”, acrescenta.
Ficha bibliográfica:
ARBEX, José. Showrnalismo: a notícia como espetáculo. Editora Casa Amarela, São Paulo, 2001.

26 a 29/04 - Plenária Nacional da
Assembleia Popular
Local: Brasília

24/04 - Fórum Nacional de
Moradores de Rua
Horário: 8 horas
Local: Espaço Bancários (rua
Piquiri, 380)
26/04 – Coletivo dos aposentados
Horário: 14hs
Local: Sismuc

28/04 – Cobrança da regulamentação
da aposentadoria especial
Horário : 16hs
Local: Gabinete do Prefeito
30/04 – Reunião dos fiscais do meio
ambiente
Horário : 18hs
Local: Sismuc
30/04 - Plenária Nacional dos
Movimentos Sociais
Local: São Paulo
01/05 - Dia Internacional do
Trabalhador
Horário: a partir 8hs
Local: Praça da Bíblia, em frente
câmara de vereadores de Araucária
10/05 - Coletivo de saúde
Horário: 19hs
Local: Sismuc
19/05 - 1º Grito Nacional pela
Cidadania LGBT e Contra Homofobia
Horário: 8hs
Local: Esplanada dos Ministérios, em
Brasília- DF
31/05 - Assembleia Nacional dos
Movimentos Sociais
Local: São Paulo
01/06 - Conferência Nacional da
Classe Trabalhadora
Local: Brasília

VISITE A
NOVA PÁGINA
DO SISMUC
WWW.SISMUC.ORG.BR

acesse www.sismuc.org.br

