Em sessão da câmara municipal, vereadores
aprovaram o reajuste do salário do prefeito, que se
estende aos secretários, procurador e vice-prefeito.

Construção dos novos
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confira na página 11
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Comunicação

Editori al

Vergonha sem limites
Será que realmente não há limites para esses políticos c orruptos que de
forma vergonhosa se utilizam de um c argo público para se beneficiar? Atuam
em c aus a própria, enriquecendo nas c ostas do povo. Em noss o estado c omeça c om o prefeito de Curitiba que s e julga acima de todos e se c oloc a

Página do Sismuc disponibiliza
biblioteca on-line para
consulta e empréstimos

c omo merecedor de um s uper s alário enquanto s ervidores ganham s alários
de fome e são sugados pela polític a perversa de recursos humanos dessa
administraç ão, no poder há vários anos . Isto porque a política paranaense é
uma oligarquia, famílias que pas sam o poder para filhos, netos e as sim por
diante.
O papel da câmara munic ipal é o de fiscalizar a administração, mas o
que s e vê é uma extensão da prefeitura que legitima a todo tempo o que os
donos do poder enviam para aquela casa. Quanto s erá que custa esta lealdade?
Podemos comparar c om toda a lama que es tá aparecendo na assembleia
hoje. Func ionários fantasmas , desvios de dinheiro.Podemos intitular a máfia
da politic agem, que tenta impedira partic ipaç ão popular proibindo a entrada
do povo nestes espaços e omitindo informações já que também são os donos
dos meios de comunicaç ão. Mas a organização popular pode sim coloc ar
limites nesta vergonha, participando, fis c alizando e cobrando a res ponsabilidade des tes que devem s er os repres entantes do povo enão os seus exploradores .
Podemos avaliar melhor na hora de votar, sabemos que ainda temos
polític os res ponsáveis e c omprometidos .Com certeza não são aqueles que
s e intitulam amigo do bairro ou o filho do homem. Temos que dar um basta
nestas famílias. Participar efetivamente na construç ão da sociedade que queremos é s im o verdadeiro sentido da democrac ia. Vamos dizer não a esses
c analhas que es tão as saltando noss o estado e município. Mos trequem realmente tem o poder.
Diretoria do Sismuc

mensagens cotidianamente. Confira e
seja um seguidor do twitter do Sismuc. O
endereço é www.twitter.com/sismuc.

zado também pode emprestar livros,
CD ’s, DVD ’s, cartilhas, entreoutras obras
do acervo da biblioteca do Sismuc via

Um outro serviço que vem sendo
disponbilizado a toda a categoria é a

internet. Clicando no link “Biblioteca”, o
internauta tem acesso a tudo que está

Ig ualdade de gênero

Convenção 156

mais um passo para a igualdade
D epois de 29 anos da edição, a Convenção 156 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) chega ao congress o na ci on al p ar a ap re ci aç ão . A
normatização ainda não foi ratificada
pelo governo brasileiro, mas vem sendo
pregada há tempos por movimentos sociais.

catalogado. A busca pode ser feita pelo
título, por autor e tipo.H á também a opção de fazer a busca por letras do alfa-

Newsltter. Trata-se de um boletim eletrônico enviadosemanalmente por e-mail a
todos os servidores cadastrados. Além
das notícias semanais, são enviadas
também informações relevantes por se-

Achad a a obra, basta clic ar no

cretaria e notícias de última hora.
Para receber a Newsletter, acesse a
página (www.sismuc.org.br) e clique no

banner e preencher a ficha para fazer a
reserva on-line. O sindicato enviará por
e-mail a confirmação da reserva.

onde diz “Newsletter”. D epois é só preencher seu nome, local de trabalho e email e enviar. Essa é a maneiramais rápi-

Outra novidadeeletrônica do qual o
Sismuc tem se utilizado é o Twitter. Neste espaço, diretores do sindicato postam

da, fácil e barata do sindicato manter a
categoria informada e comunicar sobre
as ações da diretoria.

beto.

Envie comentários , suges tões
e opinião para impre ns a@sism uc.org.br.

A convenção garante a igualdade de
oportunidades e de tratamento para os
trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Um de seus
pontos principais trata de uma das lutas
frequente da CUT, na qual homens e
mulheresnão podem ter o acesso negado ao emprego ou à promoção por terem filhos.
O que se espera é quea ratificação
do documento pelo Estado brasileiro estimule uma maior participação dos homens em tarefas que, tradicionalmente,
são desempenhadas por mulheres.

A nova página do Sismuc traz mais
uma novidade para todos os servidores
municipais de Curitiba. Agora o sindicali-

EXPEDIENTE

A pressão da sociedade é fundamental do ponto de vista das entidades. Dentr e as pri ncip ais tar efas est á a de
aprofundar o debate com os trabalhadores (as) a fim de pressionar o congresso
nacional para que aprove a medida e o
governo federal para que ratifique a Convenção.

acesse www.sismuc.org.br
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Dia dos Trabalhadores

Debate, luta e cultura no
1º de Maio da CUT-PR
A manifestaçãodo Dia do Trabalhador, em Araucária, organizado pela CUT
Paraná e com a participaçãoda Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS),
teve um formato diferente das mobiliza-

obras da Refinaria Presidente G etúlio
Vargas (Repar), agroecologia, reforma
agrária, criminalização dos movimentos
sociais, economia solidária, educação,
saúde, segurança pública,cidadania, di-

ções anteriores. Aatividade extrapolou
as intervenções políticas de sindicatos,
partidos operários e movimentos populares.
Em uma espécie de pequeno Fórum

reitos humanos, acesso à cidade e previdência pública. No início da tarde começaram as apresentações culturais com
grupos de capoeir a e músicos como
G iuliano Teixeira, neto de Teixeirinha, e a

Social, os participantes discutiram diversos assuntos de interesse da classe trabalhadora, como gênero, trabalho, discriminação racial, petróleo, impacto das

banda curitibana de rock Blindagem.
“Nossa manifestação do dia do trabalhador foi marcada por importantes
debates, porque o 1º de Maio é dia de

Consciência

comemoração, mas acima de tudo é
uma data de reflexão sobre a história e
a situaçãodos trabalhadores. Nossa luta
prioritária neste ano é pela redução da

bandeira de luta. E o nosso evento hoje,
com a participação dediversas entidades
sindicais e dos movimentos sociais, nos
estimula para continuar nesta caminha-

jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução de salários.
Nada mais justo que os lucros gerados
pelo aumento da produtividade sejam
repartidos com ostrabalhadores. Portan-

da, até a vitória ”, come morou Roni
AndersonBarbosa, presidente da CUT-PR.
Mais de cinquenta organizações e
cerca de 5 mil pessoas participaram do
1º de Maio em Araucária.

to, neste dia, reafirmamos a necessidade da unidade de classe em torno desta

Fonte: Imprensa CUT PR

CUT lança publicação para
orientar voto dos trabalhadores
Lançada oficialmente no dia 1º de maio, a
“Plataforma da CUT para
as Eleições 2010” é resultado de um ciclo de
debates e reflexões, iniciado em 2005. O material é voltado para a conformação de uma estratégia mais articulada da
CUT no enf rentamento
dos grandes temas nacionais e do seu posicionamento diante da sociedade. A intenção da cen-

Ramo dos Municipais

tral é que a publicação
seja usada permanentemente como instrumen-

Organização do Congresso do
Sismuc começa dia 8/6

to de pressão e cobrança sobre os candidatos e
candidatas e, posteriormente, sobre os eleitos
pelo voto popular.
A Plataforma pode
ser utilizada como referênciaem debates no local de trabalho,

crático com caráter públicoe participa-

nas assembleias e na elaboração de
campanhas salariais. As três principais
questões a serem avaliadas pelos trabalhadores na hora de escolher seus
candidatos, conforme apontado na publicação, são a “Valorização do trabalho”, a “Igualdade, distribuição de renda e inclusão social” e o “Estado demo-

ção ativa da sociedade”.
Pesar estasquestões antes de votarpode ser uma forma de estabelecer
um critério importante para escolher
aqueles que merecem ou não a confiança do trabalhador.
Para baixar a cartilha na internet,
acesse www.cut.org.br.

O 9º Congresso do Sismuc acontece este ano e a assembleia para eleição
da comi ssão orga niza dora já e stá

filiados para o Congresso da Federação.
O encontro reunirá sindicatos de servidores municipais de todoo estado, nos dias

marcada. Será dia 8 de junho, às 19 horas, no Sismuc. A previsão para a realização do mais importante evento da entidade é para agosto.
Co ng re ss o Fe ss mu c

6 e 7 de agosto, em Maringá. Esta é a
primeira edição oficial a ser realizada pela
entidade.
D entre as atividades previstas para
o Congresso estão a eleição da nova dire-

A Federação dos Sindicatos dos
Servidores Públicos Municipais Cutistas
do Estado do Paraná (Fessmuc), por
meio do seu presidente Carlos Aparecido da Silvade Melo, publicou, no dia 5
de maio, a convocatória dos sindicatos

toria executiva e do conselho fiscal, além
da aprovação da tese e do plano de lutas
a ser encaminhado pelasentidades para
os próximos anos. Os delegados que representarão os servidores de Curitiba serão eleito também no dia 8.

acesse www.sismuc.org.br
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Corrupção

Situação precária

Movimento contra “donos
Fiscais se organizam em
defesa do piso de R$ 1,2 mil do poder” exige renovação
Os fiscais da prefeiturade Curitiba
estão realizando reuniões e se prepa-

cidades. Entre elas São José dos Pinhais (R$ 1.370,74), Campo Largo

rando para mobilizações em defesa
do aumento do piso salarial da categoria. Atualmente o salário mais baixo
no quadro do plano de cargos e carrei-

(R$ 1.596,00), Pinhais (R$ 1.132,25)
e Araucária (R$ 934,73).
Outra ação visa a unificação da
categoria para garantir melhorias e

ras é de R$ 716,96. O objetivo é garantir um aumento desses valores para
o mínimo de R$ 1,2 mil.
A correção dos salários procura
reduzir a defasagem dos servidores

equiparação das condições de trabalho, a partir de regras comuns para concessão da insalubridade. H oje, na prefeitura de Curitiba, os fiscais dividemse em secretarias diferentes (abaste-

fiscais da prefeitura de Curitiba em relação aos fiscais municipais de outras

cimento, meio ambiente,urbanismo e
à disposição da Urbs).

Contra a políti ca da prisão

População conhece
realidade dos servidores
Jaula e servidores vestidos de prisi-

ano de 2005 o ex-prefeito Beto Richa se

oneiros simbolizaram a prisão dos servidores promovida pela administração
municipal. Em ato realizado no dia 17

comprometeu em recuperar as perdas
salariais dos servidores, porém nada foi
feito.

de abril, na Praça Santos Andrade, a categoria protestou contra os baixos salários, carga horária excessiva, remuneração variável o que faz da categoria cada
vez mais doente e oprimida. Por isso o

Indignados com isso e com o desprezo nas reuniões ordinárias com a
PMC, os servidores foram às ruas para
cobrar do prefeito Luciano D ucci um reajuste que compense este valor. Segundo

mote da campanha: “Liberte-se! Pela valorização dos servidores”.
Para a di retora do
Sismuc Irene Rodrigues
“mais uma vez o sindica-

o D ieese a perda chega a 14%.

to pautou a administração
do Beto Richa na sociedade, princip alment e na
questão de serviço publico. Também serviu para
levar o conhecimento da
saúde do trabalhador.”
Em u m acord o no

nas instituições públicas
Funcionários fantasmas na assembleia
já respingou na gestão Beto Richa

A assembleia legislativa do Paraná
tornou-se o centro das atençõesnos últimos meses. Infelizmente, não por um
bom projeto de leiaprovado ou por boas
ações. A descoberta de diários secretos
que escondiam a contratação de funcio-

ços foram possíveis nos últimos anos no
sentido de evitar irregularidades, mas ainda assim não conseguiram eliminar os
desvios de dinheiro público. “Nós esperamos que o Ministério Público e a Polícia Federal investiguem não só estes ca-

nários fantasmas, que jamais cumpriram
expediente na assembleia, mas recebiam altos salários, suscita o debate so-

sos, mas outros também envolvendo a
administração pública”,diz ele.
Ca so da s og ra

bre o exemplo que vem sendo dado pelos grupos que administram a máquina
pública. Um esquema organizado pelo

D entre os casos citados por ele estão o da sogra do ex-chefe de gabinete
do ex -pr efe ito Be to Ri cha (P SD B ),

diretor geral Abib Miguel, nomeado pelo
atual presidente Nelson Justus (D EM),
desviou milhões de reais dos cofres públicos a partir da contratação de parentesou laranjas.
Segundo o Ministério Público os

Ezequias Moreira Rodrigues. Na época
documentos apontaram que ela constava c omo uma das cont ratadas pela
assembleia legislativa do Paraná e que
recebia sem trabalhar. Segundo as informações apuradas em 2007, quando o

desvios acontecem pelo menos desde
1994. Investigações do G rupo de Atua-

escândalo tornou-se público, Rodrigues
teria usado a sogra como “laranja” para

ção Especial de Combate ao Crime Organizado (G aeco) apontam o envolvimento das gestões de três ex-presidentes da Assembleia, de dois partidos diferente: do peemedebista Caíto Quintana
(que ficou no cargo em 2001); do já falecido Aníbal Khury (1995 a 1999, filiado
ao ex-PFL, atual D EM); e do atual governa dor do esta do, Or land o P essu ti

ele próprio receber, ao menos no ano de
2002 e em parte de 2003, salários que
chegavam a R$ 3,4 mil mensais.
Para Veneri, a pressão da sociedade é fundamental para que os culpados
sejam de fatopunidos. “O que acontece
na assembleia é uma oportunidade para
repensarmos a situação de instituições
públicas”, completa Veneri.

(PMD B), que presidiu o legislativo de
1993 a 1995.
O deputado estadualTadeu Veneri

Abib Miguel está preso e foi denunciado por lavagem de dinheiro, formação
de quadrilha, falsidade ideológica e por

(PT), que fez um pedido formal de informações sobre contratação de funcionário em 2005 (aind a sem respostas),
aponta que os boatos de irregularidade
sempre existiram, mas agora as provas
vieram à tona. Segundo ele, alguns avan-

praticar o crime de peculato (desvio de
dinheiro público). As investigações do
Ministério Público estão em andamento,
mas nenhum parlamentar sofreu qualquer punição até o momento e os cofres
públicos ainda não foram restituídos.

acesse www.sismuc.org.br
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Aposentadoria especi al

Prefeitura testa paciência de servidores
Sindicato ingressa com petição de multa ao prefeito e à presidente do IPMC por descumprimento de decisão
No D ia Mundial em Memória às Vitimas de Acidente de Trabalho, 28 de
abr il, repre senta ntes do S ismu c e
Sismmac se reuniram com secretários
municipais para cobrar, principalmente,
o cumprimento do mandado de injunção
da aposentadoria especial. A falta de
palavra e as desculpas da administração foram repudiadas pelos advogados
dos sindicatos e pelos diretores dos sindicatos.
D e acordo com a diretora do IPMC
Jocelaine Moraes de Souza, a prefeitura não poderia regulamentar a concessão da aposentadoria especial sem uma
determinação federal. Segundo ela, seria preciso aguardar a aprovação de dois
projetos de lei (555 e 554),ou haveria
riscos de punição para a prefeitura caso
alguma aposentadoria fosse concedida
fora dos critérios que passariam a valer.
O a ssess or j urídi co do Sis muc
Ludimar Rafanhin rebate essas afirmações. “O município não pode ser punido
por cumprir a decisão judicial. Com a
decisão do STF, a prefeitura tem que
cumprir e ponto final”, diz. Para pressio-

não atendeu ligações da imprensa do
Sismuc para falar sobre o caso.

estudos para cumprira decisão”, diz. Perguntada sobre o que restava para que os

As instruções normativas 01 e 02/
2010, expedidas em março, que dificul-

nar a concessão dos benefícios, os sindicatos encaminharam uma petição ao

O ut ra v er sã o
Por outro lado, a assessora previ-

primeiros benefícios comecem a ser concedidos ela respondeu: “a gente precisa

tam a doação de sangue de servidores
também foi ponto de pauta da reunião.

STF solicitando uma multa diária por
aposentadoria não concedida, no valor
de R$ 10 mil, a ser aplicada ao prefeito
Luciano D ucci e à presidente do IPMC
D inora Nogara. Apesar das tentativas, ela

denciária e procuradora do município
Majoly Aline dos Anjos H ardy dá outra informação sobre o assunto. “O que está
em questão é o cumprimento da decisão judicial. Estamos fazendo todos os

analisar o tempo de contribuição que os
servidores incorporaram do INSS. É uma
situação nova de uma legislação que a
gente nunca aplicouno município”.
Ai nda se m b ene fíc io
Enquanto as aposentadorias

Pelos documentos, os servidores devem,
a partir de agora, avisar as chefias com
48 horas de antecedência sobre a intenção de doar sangue. Além disso, as normas comprometem o direito ao descanso durante o dia de trabalho em que foi

não saem, muitos servidores que
já entraram com o pedido vêem
seu direito desrespeitado pela prefeitura. Um deles é o caso de uma
auxiliar de en fermagem de 54

feita a doação. Casos de emergência, por
exemplo, em que são solicitados doadores com urgência, correm o risco de não
serem atendidos. Questões como essa
ferem o direito constitucional e a lei fede-

anos, que já conta com 23 anos
de trabalho na saúde pela prefeitura, sendo 33 de tempo de contribuição, contando suas atividades
em hospital particular.A princípio,

ral 1.501/56, por um lado, e são um péssimo exemplo da administração municipal que desestimula a prática da doação
de sangue no serviço público.
Um a açã o en cam in had a pe lo

ela já poderia estar aposentada.
“Vivo ligando no IPMC. Entrei com
o pedido em julho de 2009, mas

sindicat visa anular a decisão da prefeitura paragarantir o direito pleno de doação
de sangue aos servidores.

até agora não tive nenhuma resposta”, conta ela, que prefere não
se identificar.

Se min ár io pre ve nti vo
O único acordo foi a realização de
um seminário conjunto a ser elaborado

A orientação dos sindicatos é
para que os ser vidores mantenh am o s pe di do s do P er fi l
Profis siográfico Previdenc iários
(PPP) e encaminhem os pedidos
de aposentadoria especial.
D o ação de sang ue d ific ulta da

pela secretaria de saúde e o Sismuc visando a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Uma proposta de calendário de reuniões será enviada pela secretaria em breve, conforme compromisso assumido em mesa de negociação,
ontem.

Quem tem direito
Se encaixam com mais frequência no perfil de trabalhadores expostos à situação de riscos os servidores daeducação, saúde, obras e segurança pública. A assessora jurídica do Sismuc Raquel Costa de Souza Magrin explica que tudo depende das

página 8

condições em que está exposto o trabalhador. Aqueles que exercem função sob risco
técnico ou aqueles que recebem gratificação de insalubridade, porexemplo, podem
ou não ter direito ao benefício, segundo ela.
D e acordo com o mandado deinjunção do STF (documento que garante o direito
páginas
6 eservidores),
7
à aposentadoria especial
para
a concessão dos benefícios deve ser
realizada com base na legislação existente. Como as regras estão estabelecidas
para a iniciativa privada, esse, portanto, deve ser o parâmetro a ser seguido, conforme avaliação da assessoria jurídica do Sismuc. Nainiciativa privada a comprovação
de exposição aos agentes nocivos é feita
por formulário denominado Perfil
M OBILIZAÇÃO
Profissiográfico Previdenciário (PPP), preenchido pela empresa ou seupreposto, com
base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
No caso da prefeitura de Curitiba, o PPP pode ser solicitado em qualquer protocolo da administração. Assim que o documento for entregue ao servidor e se caso
constar anotações sobre o trabalho em condições especiais por 25 anos, o servidor
pode dar entrada no pedido, no IPMC, juntamente com um comprovante de
sindicalização que pode ser obtidono Sismuc.

acesse www.sismuc.org.br
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Imoralidade

“Ficou fei o”

Prefeito de
Curitiba vai
ganhar R$ 26,7 mil
Em sessão da câmara municipal, vereadores aprovaram o reajuste
que se estende aos secretários, procurador e vice-prefeito.

TRE confirma
processo e Richa
pode ficar
inelegível
O Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE) confirmou, nodia 29
de abril, por2 votos a 1, a continuidade do processo de cassação do
prefeito de Curitiba Luciano Ducci
(PSB) e dos direitos políticos do exprefeito Beto Richa (PSD B).
O julgamento havia sido adiado uns
dias antes pela terceiravez em
virtude de umpedido de vistas feito
pelo desembargador Luiz Fernando
Tomasi Keppen, mas o processo

Em t emp os d e d en únc ia s de

segundo ela já está bastante alto em

ram que o prefeito merece ganhar mais,

corrupção em instituições públicas do
Paraná, o que todos esperam é que fa-

comparação com a realidade brasileira,
mas não houve acordo com a bancada

evitando a comparação com os salários
dos servidores municipais e comparan-

tos como esse sirvam de lição para um
recomeço diferente. Porém, não é esse
o exemplo que vem sendo dado por al-

de situação. D urante a sessão ela lembrou também que o prefeito de Curitiba
ganha maisdo que o presidente da repú-

do com altos salários pagos na iniciativa
privada. Overeador Ademir Manfron, que
ganha R$ 9,2 mil por mês chegou a dizer

voltou a tramitar.
En te nda o ca so

gu ns pol ít ico s d a m uni ci pal ida de
curitibana. A maioria dos vereadores de
Curitiba aprovou, no último dia 24, o projeto de lei que reajusta o já elevado salári o do p re fe it o d a ci da de d e R$
19.115,19 para R$ 26,7 mil. Com isso,
o prefeito Luciano D ucci passa não só a
ganhar mais do que qualquer prefeito no
Brasil, mas atinge também o teto salarial do funcionalismo público. Este valor é
pago apenas aos ministros do Superior
TribunalFederal (STF).
A vereadora professora Josete propôs a manutenção do valor anterior, que

blica e do que o prefeito de SãoPaulo, a
maior cidade do país com 10,8 milhões
de habitantes. O salário de Lula éde R$
16,25 mil e o de Gilberto Cassab é de R$
12,3 mil.
Se cr et ár ios , vi ce e pr oc ur ad or
Infelizmente não foi apenas o salário doprefeito a ser reajustado. A “imoralidade”, como chamaram os vereadores
da oposição, estendeu-setambém para
os secretáriosmunicipais, procuradores
do município e vice-prefeito. Eles passarão a receber R$ 12 mil, 20% a mais.
Vereadores da situação argumenta-

o seguinte: “Não dá para ser vereador
com o salário atual”.
Segundo o vereador Mario Celso Cunha, o prefeito Luciano D ucci teria se
comprometido em fazer um depósito
mensal de 30% do valor do seu salário
para instituições de caridade. Esse anúncio também foi feito por Beto Richa, quando foi prefeito, após os protestos decorrentes do reajuste do seu salário. Mas
essa atitude nuncafoi comprovada e não
alivia aimoralidade cometida pela maioria da câmara e da gestão atual da prefeitura.
Já p ara o s s erv id ore s. ..
Os novos salários do primeiro escalão estão bem distantes da realidade
dos servidores públicos municipais e o

eleitoral pedindo a cassação do
mandato e dos direitos políticos
dele.
O Ministério Público contestou a
ação, que tramitava na 1ª Zona
Eleitoral de Curitiba, soba alegação
de que ela havia sido proposta fora
do prazo de 15 dias contados da

que foi concedido a eles na última negociação coletiva. Apesar dosprotestos da
categoria, a prefeitura garantiu apenas
os 5% de reajuste da inflação do último
ano. A administração municipal negou a
recuperação de 14,3% deperdas salariais acumuladas. Dentre os principais argumentos paranão conceder o reajuste
exigido estaria a necessidade de controle fiscal.
Segundo a presidente do Sismuc
Marcela Alves Bomfim, o prefeito está
dando um péssimo exemplo. “Se por um
lado ele passa a ganhar um salário
abusivo de R$ 26,7mil, por outro, nega
um salário razoável aos servidores”, diz.
Como exemploela cita o piso salarial dos
fisca is de Cu ritiba, que ganh am R$
682,82, os agentes administrativos, com
R$ 562,77, os inspetores, que ganham
R$ 607,00, uma parcela de aposentados que necessitam de complemento
em seus benefícios para atingir o salário
mínimo e os educadores que ganham
pouco mais de R$ 1 mil.

acesse www.sismuc.org.br

Na mesma semana em que o
escândalo do Comitê Lealdade
explodiu, seis partidosde oposição
ao então prefeito Beto Richa (PSC,
PCdoB, PMN, PT, PMD B e PRTB
entraram com uma ação na justiça

data de diplomação de Beto Richa
(dezembro de 2008). Foi esse o
tema julgado nesta semana pelo
TRE. “Toda essa discussão ganhou
forçaa partir do surgimentoda Lei
12.034, que entrou emvigor em
setembro de 2009. Essa lei fixou o
prazo de 15 dias para a propositura
de ações para cassação de mandatos”, explica um dos advogados que
representa os partidos de oposição,
LuisG ustavo Severo.
“Mas como a nossa ação foi
proposta antes do advento dessa
lei, a discussão jurídica foi a seguinte: seráque essa lei, queé de
setembro de 2009, pode atingir
uma situação pretérita? Ou seja,
uma ação que foi proposta antes do
advento da lei? O TRE entendeu que
não, que como a ação foi proposta
antes da lei, não há prazo a ser
obedecido; o prazo, nesse caso, é o
fim do mandato, que só encerra em
2012”, explica o advogado.
Se a 1ª Zona Eleitoral confirmar
a cassação, o atual prefeito Luciano
D ucci perderá o mandato e o tucano
Beto Richa ficará inelegível pelos
próximos três anos.
Fonte: Imprensa Prof. Josete
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Casa de ferreiro...

Servidores da saúde sofrem com falta de pessoal
Vacinação agrava ainda mais a situação e prefeitura diz que vai contratar a partir deste mês
ção do RH para contratação de servidores já aprovados em concurso. “Finali-

Ca mpan ha
Relatos de servidores estão sendo

zou a etapa de exame psicológico no
concurso, para algumas categorias. E a
medida que ocorrera liberação a gente
faz o chamamento desse pessoal. Algo
previsto para na metade de junho, de-

coletados pelos diretores do Sismuc em
visitasnos locaisde trabalho. As questões
serão apresentadas em reunião de negociação com representantes da secretaria
de saúde. Denúncias podem ser enviadas

pendendo das restrições de legislação
eleitoral”,diz ela.

pela página do sindicato ou pelo telefone
3322-2475.

Finalmente

Secretaria de saúde reconhece
falha nas avaliações do Suec
A falta de pessoal suficiente para
atendimento no serviço público sempre
foi um problema enfrentadopelos servidores municipais. Mas a situação fica
ainda mais insustentável quando ocorrem atividades excepcionais. Uma de-

deixar os colegas na mão ela tem trabalhado mesmo doente. “Esses dias tomei
dois tipos de medicamento para aguentar a dor”, conta.
Por outro lado, os funcionários da
saúde não encontram um serviço médi-

las é a vacinação contra a G ripe A, que
aumentou consideravelmente o movimento nas US’s e Cmum’s de Curitiba.
Servidores trabalhando além da jorna-

co adequado para o seu próprio atendimento no ICS. Maria Inês diz que aguarda cirurgia desde outubro do ano passado, ainda se m data m arcada. Já o

da mínima de 40 horas, à base de medicamentos e sob pressão constante da

oftalmo do ICS,seria para junho. “Como
aplicar injeção nos pacientes sem ócu-

população fazem parte do cotidiano destes servidores.
Na unidade de saúde Barigüi, por

los”, pergunta ela.
Atualmente o Cmum conta com 14
auxiliares de enfermagem e quatro en-

exemplo, reformada recentemente, os
servidores têm se esforçado ao máximo para prestaro mínimo de atendimen-

fermeiros . Os únicos dois m édicos em
atividade reclamam também da sobrecarga.“Nós temos 15 minutos para rea-

to adequado. A auxiliar de enfermagem
Maria Inês Ferreira acredita que o movimento triplicou nas últimas semanas.
Para evitar o acúmulo de serviço e não

lizar uma consulta”, conta um deles,
preocupado com os riscos de erro médic o. P ro b le ma s n o si s te ma d e
informática e a falta de sensibilidade da
secretar ia de saúde ta mbém são
alguns dos problemas apontados.
A autoridadesanitária D aniela
Rocha admite o d esequilíbrio entre quantidade de servidores e de
pacientes, mas acredita que a situação deve se normalizar. Parte do
problema, segundo ela, se deve ao
fato de ser uma unidade nova, o
que aumenta a procura pela população.
Re sp ost a i na deq ua da
A chefe de gabinete da secretaria de saúde Beatriz Nadas também reconheceu o problema e conta que a secretaria aguarda libera-

Finalmente, depois de quase nove
meses de enrolação, a prefeitura reconheceu os equívocos cometidos nos
procedimentos de avaliaçãodos servidores do Sistema de Urgência e Emergência (Suec). Ofício recebido pelo

blemas estavam ausência dos representantesdos trabalhadores na pré-avaliação, fichaspreenchidas antecipadamente, sem a p rese nça do s ervi dor, e
inexistência de reclamações de usuários.

Sismuc e assinado pela superintendente da secreta ria de s aúde Bea triz
Battistella Nadas, decide “dar efeito
suspensivo a todos os atos decorrentes dos resultados obtidos no procedi-

A pressão do sindicato e dos trabalhadoresfez com que a prefeitura voltasse atrás e garantisse uma auditoria nas
avaliações do Suec com a participação
de representantes do Sismuc. A análise

mento de avaliação dos servidores
lotados no Suec, no período de 01/07/
08 a 30/06/09, para todos aqueles
que obtiveram notas finais compreendidas entre zero e 6,99”.

de cada processo durou mais de dois
meses e contou com a participação de
diretores do sindicato (Irene Rodrigues e
Suely Souza). Segundo as diretoras, a comissão concluiu que não havia prova do-

Lem bran do
Quandoos resultados foram divulgados, no final de agosto, o Sismuc orientou os cerca de 40 servidores atingidos para que entrassem com recurso,
solicitando uma revisão dos processos.
D o total, 17 contestaram os resultados
formalmente. Dentre os principais pro-

cumental quejustificasse a exclusão dos
servidores que obtiveram notas inferiores a 6,99 pontos. Para as novas avaliações, o Sismuc pretende acompanhar de
perto os procedimentos para evitar qualquer prejuízo aos trabalhadores. Eventuais irregularidades contra servidores devem ser denunciadas ao sindicato.

acesse www.sismuc.org.br
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Mobilização nacional

Sem acordo

Saúde dos trabalhadores
do SUS ganha plano
preliminar de diretrizes
Proposta elaborada em comitê nacional será
disponibilizada para consulta pública

Quando se fala em saúde pública no

manente entre gestores e trabalhadores.

Brasil, a primeira coisa que vem à mente
são os problemas enfrentados pelos usuários do mal tratadoSistema Único de Saú-

A secretária de assuntos jurídicos
do Sismuc e diretora de saúde do trabalhador da Confederação dos Trabalha-

de (SUS).Por outro lado, comexceção de
algumas entidades, quaseninguém cogita

dores do Serviço Público Municipal
(Confetam) Irene Rodrigues, participa do

sobre asituação dos mais de 2,5 milhões
de trabalhadores que atuam na área. Esse
parece ser um tema que finalmente está
ganhando destaque e aatenção merecida

Comitê, representando os servidores
municipais da saúde de todo o país. Segundo ela “aconstrução daprimeira versão do documento foi um grande passo,

com a instituição do Comitê Nacional de
Saúde do Trabalhadordo SUS, em novembro doano passado.

mas o grande momento vai ser com a
participação de todos na consulta pública”.

Composto por gestores, prestadores
e representantes dos trabalhadores, o co-

Pa ra c on su lt ar
O Sismucvai disponibilizar por meio

mitê finalizou no último dia 19, após uma
série de reuniões, uma versão preliminar
dasD iretrizes da Política Nacional de Pro-

de sua página na interneto documento
na íntegra para ser baixado e um espaço para interação. O objetivo é permitir

moção da Saúde do Trabalhador do SUS.
Elaborado em consenso entre todos os
participantes, o documento será disponi-

uma ferramenta defácil acesso para que
todos os servidores da saúde municipal
de Curitiba possam expressar sua opi-

bilizado para consulta pública a partir do
dia 7 de junho para que todos os trabalhadoresdo SUS possam opinar.

nião sobre as diretrizes. Só após esta
participação, prevista para ocorrer em
todo o país, é que o documento será

D entre as orientações propostas nas
diretrizes estão a regulamentação da
atenção à saúdedos trabalhadores do SUS
nos municípios, estados e união; a criação
das comissões locais de saúde do trabalhador; o estabelecimento de regras para
garantir o “trabalho decente”, conforme
conceituação da Organização Internacional do Trabalho (OIT); o atendimento
prioritário dos servidores dentro do SUS; e
garantias de espaço de negociação per-

encaminhado para ser adotado oficialmente pelo Ministério da Saúde.
Além disso, doisdebates organizados por várias entidades paranaenses,
dentre as quais o Sismuc, foi pactuado
na Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador (CIST),a ser financiado pela
Secretaria de Estado da Saúde.Os eventos ocorrerão em duas datas e em cidades diferentes. Um em Curitiba, no dia
1/7, e outro em Maringá, 5/07.

Justiça garante integralidade
dalicença-prêmio no
decênio à servidora
Uma decisão da 1ª Vara da Fa-

ações com os mesmos objetivos. A ori-

zenda reconheceu o direito de licença-prêmio a uma servidora municipal
de Curitiba, contabilizando faltas em
todo o decênio (últimos dez anos) de
trabalho, depois de ter perdido o
quinquênio (últimos cinco anos). Com
isso, ao invés de três meses de licen-

entação, segundo ela, épara que os servidores que perderam a licença prêmio
pelo quinquênio e estão em tempo de
completar o decênio e que não possuam mais de 6 meses de licença para
tratamento de saúde e 10 faltas, conversem antes com a assessoria jurídica

ça ela terá direito a seis.
A decisão do juiz Augusto G luszczak Jr., publicada no dia 14de abril,
modifica o entendimento que vinha
sendo adotado pela prefeitura até

do sindicato.
“Infelizmente, o servidor que já
aceitoua interrupção para tirar a licença
após cinco anos não poderá agora requerer a licença de seis mesesapós dez

então. Ou seja, de que os servidores
que faltaram mais de cinco dias em
cin co an os pe rdem o di reito no
quinquênio e no decênio. No caso julgado, a servidora, mesmo tendo per-

anos referente ao mesmo período”, lembrou Magrin.
Lei
O direito à licença-prêmio é regulamentada pelo artigo 165 da lei munici-

dido a licença no quinquênio, conseguiu resgatar o direito para o decênio,
pois obteve menos de 10 faltas ao
longo dos dez últimos anos.
Na avaliação da assessora jurídica do Sismuc Raquel Costa de Sou-

pal 1.656/58 (Estatuto dos Servidores).
Conformeinterpretado pela justiça, não
existemimpeditivos para que o direito a
licença prêmio integral (seis meses),
seja contabilizado pelo total de faltas
(não excedentes a dez), dos últimos dez

za Magrin, a decisão nesta ação individual abre precedentes para outras

anos, ao contrário do que vinha sendo
interpretado pela prefeitura.

Di rei to neg ado aos servi dores

Acordo não cumprido
pela PMC gera ação
dos sindicatos
A falta de palavras dos gestores da
prefeitura de Curitiba resultou em nova
ação do Sismuc e do Sismmac. D esta
vez, trata-se de um pedido de liminar
que visa garantir o direito de compra

mos (R$ 2.040) e o teto da compra seria
de R$ 300. Porém, a norma que rege o
funcionamento e utilização dos programas
destes estabelecimentos, continua irregular. A portaria n.º 02/2010, determina que

dos servidores que ganham menos de
R$ 2.040, nos armazéns da família e
mercadões populares. O acordo negociado e registrado em ata, feito em uma
mesa de negociação, vem sendo rejeitado e prejudica um direito dos servidores.
Conforme registrado na ata da reunião do dia 16 de março, foi discutido e
acordado que o teto da renda mensal
dos servidores autorizados a utilizaremse dos armazéns e mercadões, não poderia ultrapassar quatro salários míni-

somente poderão se beneficiar destes
programasos servidores municipais com
remuneração igual ou inferior a R$ 1.860,
o equivalente a quatro salários mínimos
vigentes até dezembro de 2009.
Como a administração informou aos
sindicatos que não modificará a portaria
para adequá-la ao valor correspondente a
quatrosalários mínimos nacionais, conforme acordado, não restou outra alternativa. A ação foi encaminhada neste dia 31,
na Vara da Fazenda Pública.

acesse www.sismuc.org.br
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A internet e as
oportunidades para a
comunicação popular
O Jornal do Sismuc entrevistou o coordenador de sistema de
informação do Observatório Social Alex Capuano, paulista, 35
anos, que esteve em Curitiba onde ministrou um curso a dirigentes do Sismuc e representantes por local de trabalho. Militante de associação de bairro e defensor da democratização da
comunicação, ele falou sobre a importância da comunicação
entre os trabalhadores a partir da utilização de novas ferramentas da informática. Ele também argumentou sobre os
benefícios da utilização do software livre. Confira:
J or n al d o S i sm uc : D e nt r e vá r ia s
m ud an ç as qu e a i n te rn e t t ro ux e
pa ra os d ias de hoj e u ma das pri nc ip ai s é q ue a co m un ic aç ã o nã o
se d á a p e n a s n u m s e n ti d o
un idi rec ion al. O q ue mud a?
Alex Capuano: H istoricamente, no Brasil, a nossa mídia sempre foi unidirecional, ou seja, os meios de comuni-

ses para manter asociedade conservadora.
Além disso, este tipo de concentração
na mão de poucas famílias faz com que
tenhamos uma programação que é totalmente padronizada. Por exemplo, a
programação que nós vemos aqui no
Paraná é praticamente a mesma que a
gente vê em São Paulo, com algumas pe-

J S: E so ft w ar e li v re , p or qu e v oc ê
ac ha i mp or ta nt e us ar s of tw ar e li vr e?
AC: Tem3 questões. Eu poderia definir e
ser bem sintético nisso. A primeira questão é de ordem política ideológica. Não
me parece que um sindicato, um movimentosocial, esteja de acordo com qualquer forma de monopólio principalmen-

so ft war e liv re , n a sua o pin iã o?
AC: O governo federal tem feito um grande esforço pra expandir o software livre,
tem que ser dito isso. O governotem feito
um enorme esforço. Criou um site de
software livre do governo, como o “D omínio Público”. O governo do Paraná também. Agora, porque não expande mais?
Primeiro é o vício. As pessoas estão vicia-

cação mandavam a informação que eles
queriam e nós acatávamos e pronto.
Com o surgimento da internet e com o
advento de uma parte da web, chamado web 2.0, é possível a gente mudar

quenas exceções, como o Paraná TV, o
globo esporte regional. No resto vocês
acabam sempre vendo os times do rio,
os times de futebol de São Paulo,isso se
aplica em muita coisa.

te privado. H oje a Microsoft monopoliza
o mercado de software. Só quem faz sistema operacional para computares, a
não ser o Linux, é a
Microsoft, então é mo-

das em Windows, desde 95 quando começou a grande expansão dos co mputadores
na vida das pessoas. D e
lá pra cá as pessoas estão

um pouco esta lógica.
H oje, pela internet, todo mundo pode,
de certa maneira, ser jornalista. Todo
mundo pode expressar sua opinião. Isso

JS : A in te rn et p od e se r um i ns tr um en to im po rt a nt e n o se nt i do d a
de moc rat iza ção d a c omu nic açã o?

nopólio, esta é uma questão.
A outra questão
é de ordem téc-

faz com que a gente tenha uma sociedade realmente democrática. Às vezes
ouvimos o debate sobre o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem que ser entendida não apenas
como você poder falar o que quer.É você
ter espaços pra falar oque quer. Por isso
é importante para o servidor, trabalhador, ocupar estes espaços, pois entre outras coisas está relacionada ao aspecto
da consolidação e do aperfeiçoamento
da democracia e da cidadania e de como
a pessoa passa a ter papel de cidadão
de fato, no sentido de lutar pelos seus
direitos de ter direito a ter direitos.
JS : Po rque des envo lve r o sens o cr íti co é imp ort ant e hoj e?
AC: É importante porque as pessoas precisam entender que tem interesses em
cada coisa que é colocadana programação da TV. Infelizmente esse interesse
não é meramente econômico, o que já é
um problema, mas ele vai além disso.
Mui tas ve zes e sses intere sses são
classicistas, racistas, machistas, interes-

AC: Em novembro nós tivemos a conferência nacional d e comunica ção, a
Confecom, que já foi um passo importante para queas pessoas debatam isso.
Primeiro acho que não temos que desistir deste meio, oupelo menos de tentar
melhorá-lo e torná-lo mais democrático.
Sobre a internet, eu não tenho dúvida
nenhuma de que é um meio de comunicação que pode ser o que a gente espera de um meio de comunicação democrático. Embora a gente tenha alguns vícios,a gentevive tantotempo sob a égide
de uma mídia que só faz a gente ouvir,
ver e ler o que quer, e não tem interação.
H oje existem várias ferramentas, hoje na
internet você pode fazer um vídeo de um
problema públi co, tipo um bu raco na
rua, epublicar isso em algum lugar. Hoje
nós não somos só receptores, nós também somos emissores, a ge nte pode
produzir v ídeo, a gente pode produzir
foto, pode produzir blogs, tem o twitter,
tem diver sas ferramentas pa ra a pessoa passar a ser t ambém um produtor
de conteúdo.

nica.Software livr e é me lh or
que Windows. O
Linux, Ubuntu,
sã o me lhor es
que Wi ndows.
Então é de orde m té cn ic a
mesma. Eu não
co nh eç o ni nguém que tenha software livre que tenha tido vírus no computador. E outra
coisa, se você tiver uma máquina mais
simples na sua casa, e colocar o Linux
ele vai funcionar muito melhor, porque o
Windows nem roda, ele exige mais máquina. O Linux não.
A terceira é de ordem meramente econômica. Em um sindicato que tem 10
computadores, se você usar software
proprietário em cada máquina, se for
pensar em cada coisa, você vai gastar
uns R$ 4 mil por máquina, em software.
Já software livre é grátis.
JS : O qu e fal ta p ar a pop ul ar iz ar o

acesse www.sismuc.org.br

viciadas e começam a criar alguns mit os, começa m a fa lar
que o Linux é difícil de usar. Entã o exi st e um
cer to c omod ismo, mas o interessant e é que
quando o Windows muda sua
versão, ai você é
obrigado a aprender a mexer no
novo Windows.
Porque é interessante a gente pensar
nessa diferença entre uma coisa e outra? Só porque um é pago e outro é de
graça? O que pra mim já seria uma boa
razão. Mas não é só isso. O Windows tem
código fechado ele não é construído de
maneira colaborativa, já o software livre
o código é aberto. Se eu sei umpouco de
programação, eu posso tentar melhorálo, eu posso tentar colocar um recurso
novo. A gente não quer uma sociedade
mais solidária, mais igualitária, então, o
software livre faz isso.

Site recomendado:
www. donosdamidia.com.br
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Curtas

Autoritarismo ameaça Sinclapol
No Sindicato dos Policiais Civis (Sinclapol) as atitudes do presidente Andre
G utierrez demonstram que o autoritarismo ainda persiste no sindicalismo
brasileiro, remontando à época da ditadura militar. D epois de algumas divergências e semmaiores explicações, ele resolveu destituir dois diretores eleitos
legitimamente pelos cerca de 3,2 mil policiais civis do Paraná.
Eyrimar Fabiano Bortot (secretário geral) e Ezequiel de Camargo Ventura
(tesoureiro), fazem parte dagestão eleita em setembro do anopassado, como
oposição, e agoraestão impedidos de participar de reuniões da diretoria
executiva e de ter acesso a documentosdo Sinclapol.

Mulheres pobres são as
que mais sofrem com
criminalização do aborto

Baseado no estatuto da entidade, no código civil e na Constituição Federal,
eles estão coletando assinaturas dos policiais civis para obrigar o presidente
do Sinclapol a convocar assembleia geral. O objetivo é reverter a decisão a
partir de uma decisão coletiva.

Complicação também no SindSaúde-PR
O autoritarismo,infelizmente, não é exclusividade do Sinclapol. A diretora do
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Estadodo Paraná
(SindSaúde-PR) Ana LúciaCanetti foi expulsa da direção liberada do sindicato
após uma reunião que durou um dia inteiro, por minoria de votos (14 pela
expulsão, de um total de 29 presentes). Segundo Ana Lúcia “o autoritarismo é
tanto, que este grupo nem admitiu a possibilidade de esperar para que uma
assembleia geral da categoria discutisse o assunto”.
Para ela, trata-se de uma retaliação por defender a CUT em uma gestão que
acabou de se desfiliar da central. “Esta decisão daminha expulsão da equipe
liberada, dividindo a direção, é uma irresponsabilidade e só mostra que há um
grupo de diretores que se interessam mais pelo controle do sindicato do que
as causas da categoria”, afirmou, defendendo a democracia e a liberdade de
opiniões no SindSaúde-PR como condição indispensável paraampliar a
participação da base nas decisões do sindicato.

Perigo ao ensino infantil
O Movimento Interfóruns de Educaçao Infantil no Brasil (Mieb), que congrega
professores, pesquisadores, gestores de educação municipais, alunos da graduação e pós-graduação, representantes sindicais, de organizações não governamentais, entre outros, manifestam preocupação e estado de alerta diante da
tramitação no âmbito do Congresso Nacional do projeto de lei que propõe a
antecipação da matrícula no ensino fundamental aos cincoanos de idade. Tratase do PL 414/2008 de autoria do senador Flávio Arns, que propõe alterações na
atual Lei de D iretrizes e Bases da Educação Nacional (LD B9394/1996). A proposta altera a lei de diretrizes e base da educação, e propõe que as crianças de
5 anos passem a frequentar o ensino fundamental. O projeto foi aprovado no
Senado e encontra-se na Comissão de Educação da Câmara Federal como PL
6755/2010.
Na esfera paranaense, o Fórum de educação infantil do Paraná vem realizando
reuniões sistemáticas, estabelecendo contatos com políticos e com a imprensa
local na perspectiva de promover ações concretas para divulgar e impedir que a
mudança siga adiante. D e acordo com o MIEB, as experiências em sala de aula
têm apontado dificuldades e problemas da oferta de umatendimento adequado
e de qualidade às crianças no âmbitoda escola.
Osespecialistas e trabalhadores daeducação infantil vêem estaalteração como
negativa para a criança, por considerar que a entrada precoce no ensino
fudamental pode causar prejuízos ao desenvolvimento das crianças.“Os cmei’s
são espaços educativos pensados e estruturados para atender a educaçao infantil, o mobiliário, os tempos e as atividades levam em conta a espeficidade
desta faixa etária, além do que o projeto de lei não garante o ensino integral e
isso causaria problemas para muitas famílias que não têm condição de pagar
meio período em um cei particular”, diz Marcela Alves Bomfim, presidente do
Sismuc.
Um abaixo assinado que circula em todo o estado repudia o projeto de lei e
solicita sua retirada de pauta. Uma cópia pode ser baixada na página do Sismuc
e qualquer um pode coletar assinaturas e enviar ao Sismuc ou entregar para
algum diretor do sindicato.

Tornar público um tema que para
muitos ainda é um tabu foi o objetivo da
CUT-PR e da Marcha Mundial das Mulheres (MMM), no evento realizado no dia

ver com o risco de serem presas, como
ocorre em vários casos.
A secretária de mulher da CUT nacional Rosane Silva lembra que este sis-

30 de abril, no Espaço Cultural dos Bancários, em Curitiba. Com o tema “Legalização do aborto: essa luta também é

tema de criminalização penaliza ainda
mais as mu lheres mais pobres . Isto se
deve à clandestinidade do aborto, que

nossa”, militantes expuseram a questão
apontando algunsnúmeros significativos
para argumentos favoráveis.
D e acordo com dados do Sistema
Único de Saúde (SUS), por anosão reali-

acaba sendo realizado em clínicas inseguras. D i ferente dos casos em que se
pode pagar para fa zer o procedimento
em locais mais bem preparados.
Po uc os h om en s

zados cer ca de 1 milhão d e abortos
clandes tinos no Bra sil. Parte d isso se
deve ao fato de qu e esta ainda é uma

Para a diretora executiva da MMM
Sonia Coe lho “esse é um t ema ainda
pouco discutido pela sociedade e quan-

atividade considerada crime que impede a realização do procedimento de for-

do há alguma abordagem da mídia, as
mulheres não são ou vidas sobre isto”.

ma segura . Em função disso, cerca de
250 mil mulheres por ano são internad as e m h os p it ai s p úb li c os e m

D urante o debate q uestionou-se a ausência de homens no debate. Algumas
das presentes no evento destacaram a

c on se qu ên ci a de he mo rr ag ia s e
sequelas de abortos inseguros no país.
Por este motivo, a questão está relacio-

dificulda de de conversar c om o tema
com seus parceiros, amigos e colegas.
A vereadora professora Josete (PT),

nada, antes de tudo, ao direito à saúde
das mulheres brasileiras.
Per fil
Uma pesquisa da Universidade de
Brasília (UnB) aponta outros dados que

de Curitiba, e a vereadora Lirani Franco
(PT), de Fazenda Rio G ran de também
participaram do debate. As diretoras do
Sismuc Alessandra Claudia de Oliveira e
Marcela Alves Bomf im também estive-

derrubam alguns mitos. Umdeles é o fato
de que a maioriados abortos ocorre com
mulheres na faixaetária de 20 a 29 anos,
as quais têm união estável, são católicas e já têm um filho. Ou seja, o aborto
não está restrito às prostitutas ou adolescentes, por exemplo. Além dorisco de
vida, as mulheres que se sujeitam ao
aborto clandestino ainda têm que convi-

ram presentes.
Atualmente, no Brasil, o aborto é legalizado apenas para casos de estupro
ou de risco para a vida da mãe. A campanha da CUT e daMMM tem por objetivo a aprovação de uma lei federal que
permita o atendimento em hospitais
públicos, com condições devidas, e a regulamentação do procedimento.

acesse www.sismuc.org.br
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Rompendo barreiras

No começo

PCCV Guardas: novo quadro
respeita tempo de serviço
O Plano de Cargos Carreiras e
Vencimentos (PCCV) da guarda tem
sido debatido por uma comissão
composta por representantes da
prefeitura e dos servidores eleitos
pelo coletivo dos guardas. D uas reuniões ocorreram até o fechamento
desta edição do Jornal do Sismuc,
nos dias 6 e 20 de maio. As principais questões debatidas foram o
quadro para crescimento vertical e
horizontal e jornada de trabalho.
Cr es ci men to s na ca rr ei ra
A nova tabelaelaborada prevê
o crescimento por tempo de serviço
e em caso de ingresso em nova área
de atuação por concurso. O avanço
ocorreria a cada ano, de forma horizontal, e um crescimento vertical a
cada 5anos, independente da área
de atuação, conforme vinha sendo
defendido pela categoria.
Um gua rda muni cipa l, p or
exemplo, sem punições administrativas graves ou gravíssimas e na
mesma área de atuação ao longo
da carreira, chegaria aos 23 anos
de serviço ganhando R$ 3.479,14
de salário-base. Jáo guarda que tem
quatro anos de serviço passaria a
receber R$ 1.003,00. Em ambos os
casos é necessário acrescentar os
adicionais de 50% de risco e os reajustes salariais anuais.
A transição dos guardas para a
nova tabela foi o ponto polêmico
nesta questão. O sindicato defende
que os trabalhadores sejam enquadrados automaticamente na tabela, conforme tempo de casa. Já a

prefeitura propõeo enquadramento
seguindo os moldes da tabela atual. Este assunto será debatido na
próxima reunião.
Jo rna da de tra bal ho
Já a jornada de trabalho atual
recebeu umaproposta nova na qual
os guardas poderiam optar entre
duas escalas: trabalhar 12 horas
com 36 de descanso (dia e noite)
ou oito horas diárias de segunda a
sexta.
H o ras -e xtr as
Na última reunião oSismuc repassou o que foi debatido no último coletivo, ou seja, de que a implantação do plano não pode acarretarperdas salariais para ninguém.
O gerenciamento das horas extras,
por exemplo, é uma questão de
gestão do trabalho, que compete
exclusivamente à prefeitura, defende D iogo Monteiro, secretário de
administração do Sismuc.
Ao contrário do que havia sido
dito na reunião passada, a prefeitura disse que as horas extras não
serão extintas. A afirmação é do diretor da guarda CarlosCelso Junior,
que reconhecea existência de uma
demanda que impede o fim das
horas extras.
En cami nha ment os
Estas e outras questões, bem
como as deliberações para serem
tomadas em negociação coma prefeitura, serão debatidas em nova
reunião do coletivo dos guardas. A
próxima negociação tem nova data
para o dia 10de junho.

PCCV Suas: proposta envolve
servidores de várias secretarias
Os trabalhos da comissãoconjunta do
sindicato e da prefeitura para elaboração
do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos servidores doSistema Único
de Assistência Social (Suas) estão em andamento. Participam do debate representantes da administração e os servidores
Cássia G uimarães, Patrick Baptista e José
Pucci Neto e D araci Rosa dos Santos, eleitos em reunião do coletivo para representar os trabalhadores.
Par a o diret or d o Si smuc Patr ick
Baptista a proposta tem que ser montado
com base na realidade e nas funções que
estão sendo atribuídas aos servidores que
atuam em todo o sistema de atendimento
de Curitiba. A pauta da próxima reunião pretende discutir as atividades de cada um dos
profissionais que atuamno sistema. “É importante que cada um participe para que a
proposta a ser montada valorize o servidor
por meio do plano. É precisomobilização e
pressão”, aponta ele.

A exemplo dos guardas municipais, que
contam uma proposta própria, os servidores
do Suas também podem contar com um esboço. D entre os profissionais que podem estar envolvidos neste debate estão educadores sociais, assistentes sociais, psicólogos,
p ed ag og os , ag en te s ad mi ni st ra ti vo s
operacionais e polivantes lotados na secretaria de assistência social. D efinir quais profissionais serão abrangidos pelo plano do
Suas já e um dos nós a serem desatados.
“Nós temos que definir de que forma os profissionais que transitam por outras secretarias serão enquadrados no plano”, lembra
Baptista.
Esta e outras definições, incluindo a construção e aprovação das propostas que serão
construídas em conjunto com a prefeitura,
estão sendo avaliadas pelos trabalhadores
nas reuniões do coletivo do Suas.
Na próxima reunião, marcada para 11
de junho, a comissão iniciao debate de questões pontuais para composição do plano.

Difícil provimento na FAS
Outracomissão com trabalhos em andamento é a responsável pela elaboração
do Difícil Provimento a ser implantado na FAS, um compromisso arrancado na última
campanha de lutas, que visa facilitar a permanência dos trabalhadores em equipamentos de dificl acesso, em áreas derisco e que tenham alta rotatividade.
Foi apresentada pela FAS uma proposta de difícil provimento,com a indicação de
uma lista de locais de trabalho que serão contemplados. A proposta será remetida
para as regionais indicarem novas unidades. Izabel Cristina Latoh, coordenadora do RH
FAS, informou que a lista de locaisficará sob apreciação do departamento financeiro,
devido limitação de orçamento.
O Coletivo da Assistência Social do Sismuc avalia que a proposta da FAS apresenta vários problemas:restrição a alguns equipamentos e regionais, não é clara quanto
aos critérios de acesso à gratificação, pune servidores com falta ou processo administrativo, excluindo-os do pagamento e não é incorporada à aposentadoria, uma vez que
não prevê desconto previdenciário. Por todos esses problemas a proposta será discutida pelo sindicato em conjunto com os servidores.

Para desatar nós

PCCS/SUS: futuro dos servidores da saúde em jogo
Estão em andamento as negociações para construção do Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde
(SUS)da prefeiturade Curitiba. Com base
nas diretrizes do ministério da saúde, o
Sismuc tem feito esforços para elaborar
uma proposta que esteja mais adequada às condições de trabalho dessa parcela da categoria.Na primeira reunião realizada no último dia13 representantes
do sindicato e da prefeitura se reuniram
para avaliarplanos de outras cidades e o
que diz a legislação.
Na avaliação de D aniel Mittelbach,
secretário geral do Sismuc, três questões
são verdadeiros “nós” a serem desata-

dos na elaboração do plano. A primeira
diz respeito à sua abrangência,que deve
incluir auxiliares de enfermagem, médicos, enfermeiros, dentistas,auxiliares de
saúdebucal, técnicos de saúde bucal, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais.
Por outro lado, há alguns profissionais que
atuam na saúde, mas também em outras
secretarias. É o caso de agentes administrativos, psicólogose assistentes sociais. A
proposta do sindicato é que os servidores
tenham a oportunidade de escolher se querem ou não ingressar no plano da saúde.
Porém, umavez escolhidoo plano,o servidor não poderia mais trocarpor outro.
Também necessita de um debate
aprofundado asituação dos auxiliares de

enfermagem. A proposta do sindicato é
extinguir o cargo de auxiliar e transformar
estes profissionais em técnicos, o que garanteum enquadramento mais vantajoso
a estes servidores e melhor remuneração.
Por fim, a principal questão deve ser
mesmo aquela referente à jornada de trabalho. Atualmente os servidores da saúde convivem com três modelos: ode 40
horas (PSF), a jornada otimizada (36 horas não regulamentada emunidades básicas)e a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso (Suec). Seguindo
a diretrizcutista e a orientação do próprio
governo federal e da Organização Mundial da Saúde, o Sismuc defendea redução
da jornada para todos os servidores da

acesse www.sismuc.org.br

saúde a 30 horas semanais, sem redução de salários. Os únicos que ficariam de
fora seriam aqueles que já têm 20 horas
regulamentadas.
Enc aminh amen tos
Todas as decisõese encaminhamentos nas negociações estão sendo aprovados pelos trabalhadores nas reuniões do
coletivo da saúde. Estes encontros acontecem, agora,a cada 15 dias.Além disso,
também vem sendo programado um seminário a ser realizado em 26 de junho,
com oobjetivo dediscutir o plano amplamente com a categoria. Os detalhes serão divulgados em breve e os preparativos também partirão das reuniões do coletivo.
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Coluna Cultural
Calendário de Lutas

Resenha:
Documentário traz
modelos de auto-gestão
Em plena crise financeira na Argentina, em 2001, os trabalhadores
tomam as ruas para se manifestar contra a situação em que o Presidente
Menem deixou o país. Nesta situação os empresários passam a fechar as
fábricas com aintenção de preservar seu patrimônio financeiro. Os trabalhadores se organizam em cooperativas e reabrem algumas fábricas e começam a produzir e negociar
os produtos. Todo o
faturamento é dividido em
partes iguais e utilizado
para investir em nova
matéria prima para dar
continuidade aos trabalhos. Uma demonstração
de organização e possibilidade de um novo modelo
de produção e uma nova
sociedade é possível.
Fi ch a t écn ic a:
Título: The Take
D iretor: Avi Lewis
Escritor e produtor: Naomi
Klein
Lançamento: 2004

Resenha: A história
secreta da Rede Globo
Trata-se de um livro raro, difícil de se achar em livrarias, mas que está
disponível gratuitamente na internet. Apresentado pelo jornalista D aniel H erz,
como tese de mestrado, na Universidade de Brasília, em 1983, ”A H istória
Secreta da Rede G lobo” aborda o problema da introdução de tecnologias de
comunicação no Brasil. O melhor do livro, porém, é a explicação de como a
G lobo, que foi construída com capital estrangeiro, chegou ao que é. Com um
poder tal, que é capaz de fazer presidentes – desde que eles façam acordos
que lhe convém. O estudo traça uma crítica
contundente contra a maior rede de comunicação do país, dona atualmente de vários
veículos de comunicação,formando um
verdadeiro império da informação no país.
Fi cha bi blio grá fic a:
H ELZ,D aniel. A hi st ór ia se cr eta d a Re de
G l ob o . Porto Alegre, São Paulo: Ortiz, 1991.
A versão digital pode ser baixada na página do
Sismuc, em D ocumentos. Na busca, digite
“globo”.

01/06 –Assembléia Nacional
da Classe Trabalhadora
Horário: 9 horas
Local: São Paulo/SP
02/06 – Reuniãodo Coletivo
dos Fiscais
Horário: 19 horas
Local: SISMUC
07/06 – Reuniãodo Coletivo
de Saúde –Discussão do
PCCS-SUS
Horário: 19 horas
Local: SISMUC
08/06 –Assembléia Geral
Pauta: Eleição de Delegados
para Congresso da FESSMUC
e Eleiçãoda Comissão
Organizadora do Congresso
do SISMUC
Horário: 18h30
Local: SISMUC
10/06 – Reuniãodo Coletivo
daGuarda Municipal
Horário: 19 horas
Local: SISMUC
11/06 – Reuniãodo Coletivo
da FAS
Horário: 19 horas
Local: SISMUC
17/06 – Reuniãodo Coletivo
de Educação
Horário: 19 horas
Local: SISMUC
24/06 – Reuniãodo Coletivo
daGuarda Municipal
Horário: 19 horas
Local: SISMUC

25/06 –Reunião dos inspetores
de escola e administrativos
Horário: 19 horas
Local: SISMUC
26/06 – Seminário de
Construção PCCS-SUS
Horário: das 9 às 18 horas
Local: SISMUC
Obs.: É necessário fazer
inscrição via site ou telefone
29/06 – Reuniãode Representantes
Horário: 9 ou 14 horas
Local: SISMUC
01/07 –Debates sobre
Diretrizes Nacionais para
Política Nacional de Saúde
do Trabalhadordo SUS
Horário: 9 horas
Local: Curitiba – a definir
(maiores informações
3322-2475)
05/07 – Reuniãodo Coletivo
deSaúde
Horário: 19 horas
Local: SISMUC
31/07 – Seminário de
Construção do PCCS-SUAS
Horário: das 9 às 18 horas
Local: SISMUC
Obs.: É necessário fazer
inscrição via site ou telefone.

VISITE A
NOVA
PÁGINA DO
SISMUC

WWW.SISMUC.ORG.BR
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