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Comunicação

Editori al

Focar no 9º Congresso
Cada vez mais reafirmamos que a união e a mobilização são os
ins trumentos de luta dos s ervidores . Es te mês comemoramos a queda do
s ec retário de defes a social, Coronel Itamar, que há anos vinha deixando a
des ejarno c omando da guarda. Sua saída só foi poss ível graças a press ão dos
trabalhadores da guarda municipal.
T ambém está aberto o período para eleiç ão dos delegados para o 9º
Congres s o do Sismuc. O congress o, instância maior deliberativa do sindicato, irá c ontar c om 400 delegados que durante três dias disc utirão os rumos

Assine a Newsletter do Sismuc
O Sismuc oferece um serviço de
newsletter (boletim eletrônico) semanal
há cerca de um ano. Trata-se de um resumo de notícias encaminhado a emails
cadastrados pela página do sindicato (modelo ao lado). Qualquer pessoa pode se

Aguardamos todos para, mais uma vez, traçarmos c oletivamente nossas

cadastrar para receber o boletim. Basta
a ce ss ar a p ág in a do S is mu c
(w ww .s is mu c. or g. br ) e c li c ar e m
Newsletter. D epois é só inserir o nome, e-

lutas e bandeiras, rumo a valorização e em defesa do serviço public o de
qualidade. Reúna-s e no loc al de trabalho, eleja os delegados e não deixe de
definir c onjuntamente as linhas para ess e congress o.

mail e local de trabalho e enviar.
Além das notícias e da agenda com
as atividades da semana, a Newsletter

Diretoria do Sismuc

também é utilizada para envio de informações urgentes para a categoria.

da organização dos servidores para es ta ges tão do sindicato.

Coluna do leitor

Novos ares
Em nenhum momento deixamos de acreditar. Por vezes bateu um desânimo
grandioso em nossasmentes, mas nunca deixamosde zelar pelo nosso tão importante
serviço. Agora podemos dizer que vivemos um novo momento: a desmilitarização da
nossa G uarda Civil Municipal de Curitiba. Avançamos mais um pouco, subimos mais

Servidores podem
publicar artigos na
página do Sismuc
A página do Sismuc conta, ainda, com

um degrau, e nossa escalada não para por aí, porque se imaginarmos uma linha de
tempo, estamos posicionados no chamado “divisor de águas”, o momento mais

um espaço dedicado à publicação de artigos de opinião. O objetivo é permitir o
aprofundamento de temas de interesse

importante que esta corporação já viveu.

dos servidores a partir de pontos de vista

D esde os primeiros passos de nossa luta, vimos que era extremamente difícil
mudar algo que há anos possuía encalacrado no seu interior uma espécie de
“podridão” (com o perdão da palavra, mas veio na mente), a repressão foi grande,
expressões de ordem coercitiva, o quadro de escala servindo como ferramenta de
assédio moral e uma série de desmandos. Mas pensem, meus colegas, não é
necessário ser um doutorem sociologia para tirarmos umasimples conclusão: quando
não temos o diálogo com nossos pais, amigos ou qualquer outra pessoa que nos são
referência, o que vamos fazer? Vamos procurar aquela pessoa que nos ouve, que
abraça a nossa causa e luta juntamente conosco em busca de um objetivo. Esta
referência justamente foio Sindicato que cativou centenasde trabalhadores da classe
simplesmente com um diálogo, coisa que não existia com nosso comando, daí a

pessoais. Os artigos são de responsabilidade de seus autores e qualquer pessoa
pode colaborar, desde que o conteúdo
seja aprovado pela diretoria do Sismuc
para publicação. Os artigos são trocados a
cada 15 dias. As propostas podem ser
enviadas para imprensa@sismuc.org.br.

Erramos na edição anterior

alienação sindical, afinal as coisas eram impostas sem ao menos verificar a base.
Coisas do tipo: usar colete pordentro do uniforme, capacete azul turqueza, jaqueta no
mínimo estranha sem a sua devida necessidade e uma série de outras coisas que até

Na edição de junho, nº 59, foi dito, na matéria intitulada “Prefeito de Curitiba
vai ganhar R$ 26,7 mil”, que o aumento se estenderia para o vice-prefeito,

hoje não entendemos sua aplicabilidade operacional. Afinal, o militarismo prega isso,

secretários e procuradores. D e acordo com a lei 13.503/2010, que autoriza o
aumento, apenas o procurador geral do município é que está incluído nesta lei.
Portanto, nos equivocamos e reafirmamos que os demais procuradores não

“eu mando, você executa”.
É lógico que não podemos abster-se da hierarquia, pois somos trabalhadores da
segurança pública, andamos armados, temos uma responsabilidade muito grande

obtiveram este aumento.

para com os cidadãos. Contudo, é inadmissível o que fazia o comando antecessor, dar
prioridade para “vaidades” de diretoras deescola, autoridades sanitárias, gerentes de
armazém. E o bem estar do G uarda Municipal? Bem, este não existia, pois “eu mando
você executa”. Isso está mudando e com certeza iremos fazer o melhor possível para

EXPED IENTE

a sociedade curitibana com este pensamento diferenciado que nos comanda atualmente.
D iante disso, temos que comemorar a saída de um militar de nosso comando, e
assim somos parabenizados por G M's de outras cidades que sofrem com este mal.
Estamos curados de uma doença que afeta a grande maioria das G uardas Civis
Municipais do Brasil. Em Curitiba seguimos em frente, agora dignos de respeito, pois
conquistamos muitas coisas num curto espaço de tempo e conquistaremos muito
mais. Bem-vindo dr. Michelotto.
Fernando Melo
Guarda municipal do NRD S Pinheirinho

acessewww.sismuc.org.br
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Organi zação no serviço públi co

Convenção 151 é formalizada pelo governo brasileiro
Grupo de trabalho composto pelas centrais sindicais prepara proposta de regulamentação
O governo brasileiro deu um impor-

direito de greve dos servidores e proteção

tante passo para democratizar as rela-

contra possíveis atos anti-sindicais de

ções de trabalho no setor público. O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi,

autoridades públicas. Embora a Constituição Brasileira de 1988 tenha ampliado os

formalizou junto à direção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na

direitos dos servidores, a ausência de leis
regulamentando o assunto dificulta até

Suíça, a adesão do Brasil à Convenção
151, normainternacional que traz diretrizes para a organização sindical dos servidores públicos e a atuação deles no pro-

hoje o seu pleno exercício.
A Convenção foi ratificada pelo Congre sso Na ciona l atra vés d o D ecr eto
Legislativo 819, em outubro do ano pas-

cesso de negociação coletiva.
Com a adesão, o governo brasileiro
assume o compromisso de regulamentar

sado. Um grupo de trabalho composto por
representantes das centrais sindicais e do
G overno deve ser formado em breve para

em até um ano diversas garantias aos
trabalhadores do setor público, como a

sugerir propostas de regulamentação que
serão analisadas pela Casa Civil e poste-

estabilidade dos dirigentes sindicais, o

riormente encaminhadas ao Legislativo.

Internacionalismo

Bandeira histórica
A Convenção 151 édefendida pela CUT desde a criação da Central, em 1983.
“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 poderabsoluto e não devem
satisfações ou atenção aos trabalhadores públicos, como se estes fossem meros
serviçais de uma suposta grande eminência”, diz o presidente da CUT Artur
H enrique.
D esde julho de 2007, quando a CUT criou um grupo de trabalho denominado
Coordenação do Serviço Público, as organizações representativas dos servidores
têm debatido entre si e com o governo, especialmente com o Ministério do
Planejamento, a elaboração de um escopo jurídico para ordenar um sistema
permanente de negociação no serviço público.

O que garante a Convenção 151
1. Proteção contra osatos de discriminação que acarretem
violação da liberdade sindical em matéria de trabalho.
2. Independência das organizações detrabalhadores da função
pública face às autoridades públicas.
3. Proteção contra atosde ingerência das autoridadespúblicas
na formação, funcionamento e administração das organizações
de trabalhadores da função pública.
4. Concessão de liberação aos representantes dasorganizações
de trabalhadores da função pública reconhecidas, permitindo
cumprir suas funções seja durante as suas horas de trabalho
ou foradelas.

Jovens dirigentes sindicais
se reúnem na Turquia para
troca de experiências
Com o objetivo de trocar experiências entre ativistas sindicais
e sindicalistas jovens do Brasil
(CUT), H olanda (FNV Bondgenoten), Bielo-Rússia (BKD P) e diferentes sindicatos turcos, promoveram um encontro internacional.
O evento realizado na Turquia,
entre os dias 22e 26 de junho, na
cidade de Seferishar, contou com a participação da presidente do SismucMarcela

T ur qu ia : r es tr iç õe s
A Turquia também vive um momento

Alves Bomfim. Juntamente com outros
brasileiros, ela apresentou o funciona-

político ditatorial onde são proibidos vári-

mento dos sindicatos cutistas e experiên-

elas a formação de confederações. No
serviço público há vários sindicatos da

cias da organização nos locais de trabalho
no serviço público e privado no Brasil.
Bi el o- Rú ss ia : of ic ia li sm o
Os participantes da Bielo-Rússia relataram que vivem em sistema político
ditatorial. Neste sistema político o governo beneficia alguns sindicatos e esses,
por sua vez,não fazem a luta.A alternativa
que os trabalhadores tiveram foi construir
sindicatos autônomos independente da
estrutura oficial. Estes não têm permis-

5. Instauração de processosque permitam a negociação das
condições de trabalho entre asautoridadespúblicas interessadas e as organizações de trabalhadores.
6. Garantias dosdireitos civis e políticos essenciais ao exercício
normal da liberdade sindical.

são do governo para se organizar e os
diretores dos sindicatos são constantemente perseguidos e ameaçados de demissão. Os nomes dos filiados aos sindicatos, por exemplo, não são divulgados
para evitar perseguições aos membros e
suas famílias.

acessewww.sismuc.org.br

os tipos de organizações sindicais entre

educação, saúde, administrativo. A organização está fragmentada, segundo os trabalhadores turcos. Nem todos os setores
permitem que as mulheres trabalhadoras
negociem. Também o país passa por um
grande processo de terceirização que diminui o númerode trabalhadores doserviço público, o que contribui para a desmobilização.
H o la nd a: de mo cr ac ia
Já a H olanda vive uma situação completamente distinta. O país conta com um
governo democrático e os sindicatos têm
liberdade para se organizar e fazer negociações. O direito de greve é respeitado e os
trabalhadores, quando fazem greve, não
podem ficar sem todo o salário.
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Para org ani zar a luta

Aberto o período de eleição de
delegados do 9º Congresso do Sismuc
O Sismuc se prepara para o mais

hotsite do congresso.

importante evento da entidade. O con-

A comissão do congresso do Sismuc

gresso do sindicato chega a sua 9ª edi-

foi eleita em assembleia, no dia 8 de

ção, prometendo ser o maior já realizado
ao longo desses 22 anos. Para garantir o

junho. Os indicados são Vera Armstrong,
D ivina dos Santos, CarlaD inahel, Aldonei

acesso a todas as informações necessárias, o Sismuc lançou um hotsite do congresso, que reúne notícias, documentos
e informações importantes (ver abaixo).

Machado, Antonio Carlos Sávio, Maria
Zildelei H anelt, Anita Isabel da Silva e
Juliano Rocha, além do Sismuc, Cássia
G u ima rães , P atr ick Bap tis ta, Ire ne

Para acessar, basta entrar na página do
sindicato (www.sismuc.org.br).
Para realizar a inscrição como dele-

Rodrigues, D iogo Monteiro, Alessandra
Oliveira e Marcela Alves Bomfim. O congresso ocorre entre os dias 27 e 29 de

gado do Congresso, o servidor deve ser
sindicalizado até o dia 2 de agosto. As
eleições devem ocorrer nos locais de

agosto de 2010, na cidade de Pontal do
Paraná, Balneário de Praia de Leste, na
Associ ação Banest ado. Ônibus serão

trabalho, seguindo a proporção de traba-

disponibilizados aos participantes. Os

lhadores por local de trabalho, conforme

custos com estadia e alimentação tam-

disposto no artigo 6º do Regulamento do
Congresso. As eleições devem ser realizadas no período de 17 de junho a 2 de

bém ficarão a cargo do sindicato.
S er v iç o d e Cr e ch e
O Sismuc disponibilizará também o

agosto e as atas devem ser entregues no
máximo até o dia 3 de agosto, contendo
o( s) n ome (s ) d o( s) de le gad o( s) e

serviço de creche durante o congresso
para aqueles delegados que não têm com
quem deixar o(s) filho(s). O interessado

suplente(s), além da assinatura dos participantes da eleição. A ata de eleição e o
regulamento podem ser baixados no

deve baixar o termode responsabilidade,
preencher e entregar no sindicato. O modelo do termo está disponível no hotsite.

Delegados para congresso
da Fessmuc são eleitos
Em assembleia geral realizada no

participam juntamente com delegados

dia 8 de junho, no Sismuc, foram eleitos

natos do Sismuc, por serem também dire-

os delegados que representarão os servidores de Curitiba no Congresso da Federação dos Sindicatos dos Servidores Pú-

tores da Fessmuc. É o caso de Marilena
Silva, Ronaldo Madeira, Patrick Leandro
Baptista, D elourdes Franco, Pedro Moreira

blicos Municipais Cutistas do Estado do
Paraná (Fessmuc).
Foram eleitos 41 delegados, que

e Salvelina Borges.
O encontro ocorre nos dias 6 e 7 de
agosto, em Maringá.

Ramo nacional

Confetam completa 10 anos
e diretores avaliam ações
A Confederação dos (as) Trabalhadores (as) no Serviço Público Municipal

prepara a campanha para o próximo
ano.

(Confetam) completa 10 anos de história. Para comemorar esta data, foi reali-

Constituída de 17 federações e
541 sindicatos com um milhão de tra-

zado, no dia 18 de junho umato, na sede
do Sindicato dos Bancários de São Paulo, onde foiexibido um balanço das ações

balhadores na base e em torno de 600
mil sindicalizados, a Confetam representa o maior ramo de trabalhadores

nessa década de existência. Além dos
membros da direção, vindos de vários
estados, o ato também contou com a
presença de diretores da CUT.

dentro da CUT.
Uma das conquistas recentes e que
vinha sendo defendida como bandeira
de luta da Confetam foi a aprovação da

Em reunião, diretores daentidade,
incluindo a secretária de assuntosjurídi-

Convenção 151 pelo congresso nacional e a sua ratificação pelo governo

cos do Sismuc Irene Rodrigues, que também faz parte da direção da Confetam,

federal. A norma, que regulamenta as
negociações coletivas no serviço públi-

avaliaram a campanha salarial realizada nas cidades brasileiras. Em geral,
segundo ela, muitos municípios ainda

co brasileiro, foi formalizada pelo ministro Carlos Lupi, junto à Organização internacional do Trabalho (OIT).

estão pagando salários aos servidores abaixo do valor
do salário mínimo,
apesar da grande
quantidade de negociações que culminaram com reajustes acima da inflação neste ano. A
direção da Confederação também já

acessewww.sismuc.org.br
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Mudança no comando

Demorou, mas aconteceu. SMDS tem novo secretário
Sindicato alerta que mobilizações devem continuar para que mudanças continuem acontecendo
A insistente reivindicação dos guardas pela troca do comando tornou-se
realidade depois de uma série deproble-

gerenciamento do trabalho.
Esperamos que as mudanças
continuem para uma gestão

mas que culmiram com a morte recente
de cinco guardas, além de greve e mobilizações da categoria. Itamar dos Santos

mais democrática, nosentido
d e de sm il it ar iz aç ão d a
corporação e valorização pro-

deixou a secretaria de defesa social no
dia 7 de junho paradar lugar ao delegado
da políciacivil Marcus ViníciusMichelotto.

fissional”, diz o guarda municipal D iogo Monteiro, diretor
do Sismuc.

A campanha pela mudança no co-

Reuniões detrabalhoque

mando da guarda, no entanto, permane-

estavam em andamento para

ce. O sindicato mantém posição quanto à
necessidade de uma outra forma de ges-

redefinir o contingente mínimo nos locais de trabalho e as

tão que garanta condições adequadas de
trabalho para os guardas municipais e a
prevenção para redução dos riscos da
profissão.

negociações para implantação do novo plano de cargos,
carreira e vencimentos (PCCV)
foram suspensas. O Sismuc

“A queda do coronel representa uma
vitória nossa, que por diversas vezes
alertamos essa administração dos pro-

encaminhou um ofício ao novo
secretário solicitando reunião para refazer a agenda de reuniões e retomar as

blem as que estav am oco rrendo no

negociações.

M obilização dos guardas durante a greve de fevereiro deste ano.

Com ou sem mudanças, a orientação
do sindicato é de que o guardaque estiver
sozinho em um posto de trabalho e que
não se sentir seguro, que relate a situação
para o supervisor e negue-se a assumir o
posto até que seja garantido o reforço.
Este tipo de atitude não pode gerar puni-

Novo secretário M ichelotto chegou
prometendo mudanças.

investiga o crime, os bandidos levaram o
colete à prova de balas e a arma particular

da G uarda Municipal. Vários guardas apareceram para protestar contra as condi-

do guarda, pois ele não teve acesso à
arma da corporação.
Franklin já havia relatado oficialmen-

ções de trabalho e exigir a troca do coman-

te ao seu superior os riscos no local, mas
foi ignorado, conforme depoimento de

do então secretário Itamar dos Santos.

colegas. Além disso, há suspeitas de que
sua transferência àquele local, efetuada

antigas já estabelecidas pela categoria,
como o fornecimento de equipamento de
proteção individual e que a atuação do

ção, conforme acordo também firmado
em mesa de negociação no dia 2 de junho.
Q ui nt o a ss as s in at o

após a greve, teria sido uma forma velada
de punição. Esse assunto está sob investigação da assessoria jurídica do Sismuc.
Ma ni fe st aç ão

O guarda JoelFranklin tinha esposa e
dois filhos, 45 anos e foi morto no dia 1º de
junho, em seu local de trabalho, no parque

No dia seguinte a morte de Joel
Fr ankl in, o Sism uc con voco u u ma
mobilização da categoria em frente à sede

do. No mesmo dia, àtarde, uma reunião de
negociação foi realizada sem a presença
Na pauta estavam as reivindicações

G uar da Mun icipal seja ex ercida , no
mínimo, em dupla.
Um cortejo também foi realizado à
noite, da casa de Joel Franklin até o cemitério Água Verde, onde o corpo foi enterrado.

Barreirinha, logo após assumir o posto.
Segundo informações da polícia civil, que

Aprofundar a participação

Comissão discute formação
e capacitação dos guardas
A c om is sã o de f or ma çã o e
capacitação dos gu ardas municipais,
composta por representantes da prefei-

direitos humanos, defesa pessoal e primeiros socorros, que devem ser política
de formação permanente. Uma alteração

tura e dos trabalhadores, se reuniu pela
primeira vez no dia 20 de julho, na sede
da instruçãoda guarda, no parque Barigüi.

acabou sendo acordada em relação ao
curso atual de tiro. Ao invés de 60 horas,
ele passará para 100 horas, conforme

A diretora do Sismuc Alessandra Claudia
de Oliveira e o guarda municipal Josoé

exigência da polícia federal para porte de
pistolas, que requer mais técnica por parte

Juliano de Oliveira participaram da reunião e questionaram o atual formato dos

do atirador, do que o revólver.
A próxima reunião e o encaminha-

cursos promovidos pela SMD S.
Algumas prioridades deveriam ser
le va da s e m co nsi de ra çã o, av al ia

mento dos trabalhos depende, agora, do
agendamento que será realizado a partir
de reunião com o novo secretário Marcus

Alessandra. D entre elas abordagem, tiro,

Vinícius Michelotto.

Hora de org anizar

Assembleia dos fiscais neste
dia 12 visa unificação de pauta
Uma assembleia dos fiscais da prefeitura de Curitiba, marcada para o próximo dia 12, promete contribuir para a

de porte menor ao de Curitiba. Em São
José dos Pinhais, por exemplo, o valor
mínimo pago a um profissional equiva-

organização da categoria em defesa do
aumento do piso salarial e do novo pla-

lente ao fiscal da prefeitura de Curitiba é
de R$ 1.370,74, em Campo Largo, R$

no de cargos, carreiras e vencimentos.

1.596,00, em Pinhais, R$ 1.132,25, e

Além da construção e aprovação de uma
pauta unificada entre fiscais de toda a
prefeitura, a reunião também pretende

Araucária, R$ 934,73.

aprovar agendas demobilização. A deliberação pela convocação da assembleia
foi aprovada na reunião do coletivo dos
fiscais, realizada no dia 11 de junho.
O piso salarial da categoria de R$
716,96 é um dos mais baixos atualmente, em relação a outros municípios

acessewww.sismuc.org.br
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Crime admi nistrati vo

Taniguchi é condenado à prisão e está
inelegível pela lei Ficha Limpa
O grupo que comanda politicamente a
prefeitura de Curitiba coleciona mais um

para investimento em transportes na
cidade. A acusação afirma que uma

Tan iguch i foi con denad o a d uas
penas diferentes. Uma delas é de três

títu lo ver gonhos o, dest a vez, de cr imi-

desapropriação teria sido efetuada em

meses de detenção por ter empregado

nalidade. Julgado no final de maio, o ex-

1989, seis anos antes da assinatura

recursos em desacordo com os programas

prefeito Cássio Taniguchi foi sentenciado à
prisão pelos juízes do Supremo Tribunal
Fed eral . Co m is so, o ex -pre feit o es tá

de contrato de financiamento, efetuado
somente em 1995.
Em sua defesa, os advogados do

a que se destinam. A outra, também de
três meses, foi por efetuar ou ordenar
des pesas não autor izad as po r lei . O

inelegível para as eleições de outubro. Isto
se deve à aprovação da lei Ficha Limpa,
que determina que políticos condenados

deputado do D EM alegaram que não
havi a elemen tos para comprov ar a
responsabilidade do ex-prefeito sobre

parlamentar foi absolvido da acusação de
descumprimento de ordem judicial de
pagamento de precatórios. Os ministros

pela Justiça em decisão colegiada ou em
pr oce sso s a ind a n ão con clu ído s n ão
poderão ser candidatos.

as acusações. “A figura do prefeito não
tem pod er s obre o p agam ento de
qualquer precatório. O simples fato de

en te nd er am q ue , po r se t ra ta r de
precatório, a ordem daJustiça paranaense
tem caráter apenas administrativo.Ele só

Taniguchi foi acusado pelo Ministério

ser chefe do poder Executivo municipal

não cumprirá a pena na cadeia por que a

Público Federal de autorizar o pagamento
de R$ 4, 9 mil hões em p recat órios de

não presume a sua responsabilização
penal”, diz a defesa.

condenação prescreveu em 2004.
O ut r os pr o ce s so s

desapropriação de imóveis não incluídos

O relator, ministro Celso de Mello,

no orçamento da prefeitura. A denuncia foi

e o re visor, minis tro Marco Au rélio,

precatórios. No caso, ela gerou uma série

guchi responde à justiça por problemas

encaminhada para a 2ª Câmara Criminal
do TJPR, em 2002, período em que Beto
Richa era vice- prefeito. D evido ao foro

cri tica ram o arg umen to de que se
trataria de um acordo negociado com
consentimento judicial, uma vez que o

de ações de parte dos preteridos.

referentes à administração da prefeitura
de Curitiba. O ex-prefeito também acusado de desvio e aplicação indevida de

Essa não é a primeira vez que Tani-

es pe cia l, o cas o f oi en vi ado pa ra o
Supremo.
Segundo a denúncia, a quitação da

proprietário do imóvel desapropriado
deu desconto de 1 0% sobre o valor
total. D e acordo com os ministros, trata-

dívida ainda foi feita com dinheiro recebido
po r mei o d e con vê nio c om o B an co

se de uma prátic a condenáv el que
ap enas se rve para fu rar a f ila de

po ss ib ili da de d e e la t er sa íd o da
contrapartida que, segundo o contrato
com o BID , caberia à prefeitura, entre
outros , envolvend o o pagamen to das

Interamericano de Desenvolvimento (BID )

pr eced ênci a pa ra rece bime nto de

desapropriações.

Marc o Aurél io desta cou ain da a
dúvida quanto à origem da verba para
pagamento do precatório. Para ele, existe

rend as ou v erbas p úblicas . Outra denúncia averiguada pela justiça foi a de
licitação de merenda escolar, durante o
tem po que admi nistro u Cur itiba, em
contrato de R$ 13,7 milhões. Taniguchi
ainda responde outras 2 ações no STF.

D e quem são os méritos?

Prefeitura é uma das instituições
mais confiáveis para curitibanos
Declaração infeliz de Ducci ignora esforço dos servidores
O Instit uto Paraná Pesqu isas di-

Para a di retoria do Sismu c, não há

mou: “o resultado d esta pesquis a com-

vulgou, no último dia 27, uma pesquisa

dúvidas de que esse índice posi tivo é

prova a credibilida de que a Pre feitura

na qual a ponta que a pref eitura de

uma prova de que o trabalho dos servido-

adquiri u nos último s anos, com uma ad-

Curitib a é a quinta instituição em que

res municipais é reconhecido pela popu-

ministr ação transpar ente e um ri tmo in-

os curiti banos mais confiam . Segundo

lação. Mesmo precarizada, com salários

tenso d e obras e bo ns serviços para os

o levanta mento, 64% dos en trevista-

defasados e uma séri e de outros proble-

curitibanos”.

dos apontaram a pr efeitura como uma

mas que a carretam doenças do traba-

“Essa é u ma prova de que o s objeti-

instituição confiável.

lho, a ca tegoria tem demons trado seu

vos da atual gest ão são clar amente

O Corpo de Bombeiros f icou com

comprometimento com a população, pro-

eleitoreiros. Os servidores, que são quem

o maior índice de c onfiança, 96 %, se-

curando oferecer um serviço de qualida-

de fato realiza o atendimento da popula-

guido p elos Correio s (91%), For ças Ar-

de mesmo em condições a dversas.

ção e executa os ser viços, merecem reco-

madas (7 4%) e emissoras de rádio

Porém, no dia seguinte, n o site da

nheciment o. D e qualquer fo rma é uma

(66%). A pesquisa f oi feita de 22 a 24

prefeit ura, uma dec laração do p refeito

falta de consideração com os trabalhado-

de junho , com 602 mora dores de

Luciano D ucci soou no mínimo estranha

res”, a firma Irene R odrigues, sec retária

Curitiba.

aos ouv idos dos serv idores. D ucc i afir-

de assun tos jurídicos do Sismuc.

acessewww.sismuc.org.br
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Formação

Categoria sai mais preparada para
debate do PCCS-SUS após seminário
Assembleia marcada para 4 de agosto avalia negociações com PMC e delibera encaminhamentos
O Sismuc promoveu no último dia
26 o seminário “Construção do PCCSSUS: Venha construir seu futuro”. Vários

Uma assembleia dos servidores da
saúde, marcada para 4 de agosto, promete ser um divisor de águas nas decisões

servidores da saúde participaram deste
que pode ser considerado o marcoinicial
para a consolidação de uma proposta de

dos trabalhadores. Além de avaliar as respostas da administração quanto aosencaminhamentos sobre o plano, a categoria

plano de cargos, carreiras e salários da
categoria. Quatro itens deliberados ao

também deve aprovar um pré-projeto a ser
apresentado. Questões como a unificação

final do evento merecem destaque: a
defesa da jornada de 30 horas; eleição

das tabelas para garantir o crescimento
contínuo e desatrelado da receita do mu-

direta para chefias; incorporação das re-

nicípio e o aumento do piso salarial devem

munerações variáveis e crescimento sem
concorrência. Estas questões serão apresentadas na próxima reunião de negoci-

estar entre as questões a serem avaliadas.
O detalhamento do plano e sistema-

ação do plano, prevista para dia 1º de
julho, entre representantes dos servidores e da prefeitura.

tização das propostas por parte dos trabalhadores serão realizados durante as reuniões do coletivo da saúde, agendadas

Na avaliação de Daniel Mittelbach,
secretário geral do Sismuc, o evento foi
importante para aprofundar o debate e

para ocorrer quinzenalmente. A próxima
ocorre no dia 5 de julho, 19 horas, no
Sismuc.

Mais preparação

Servidores do SUS podem
consultar e opinar sobre política
de saúde do trabalhador

preparar a categoria para a construção do

Além dos encaminhamentos, no se-

plano. “O mais importante nesse momento é que esse debate chegue a toda

minário de sábado, também foram realizadas duaspalestras. A primeira foi profe-

a categoria. A categoria saiu fortalecida

rida pela servidora da saúde do estado Ana

do seminário, saímos mais esclarecidos.

Lucia Canetti, que relatou a experiência

Agora é continuar levando esse debate
para todos os locais de trabalho para na
assembleia já termos um esboço em

dos servidores estaduais na construção
do plano próprio e que deve ser formalizado em breve. À tarde quem falou aos pre-

Está acessível a todos, por meio da
página do Sismuc, a versão preliminar

tor público também deveria seguir esses parâmetros já previstos na iniciati-

forma de projeto de lei”, diz. Uma das
orientações, nesse sentido, é para que o

sentes foi o advogado e assessor jurídico
do Sismuc Ludimar Rafanhim, que apre-

PCCS-SUS faça parte da pauta das reuni-

sentou os limites legais para a construção

das D iretrizes da Política Nacional de
Promoção da Saúde do Trabalhador do
SUS. O documento, pode ser baixado e

va privada. Outro ponto que pode ser
incrementado na proposta são dispositivos para garantir o reconhecimento

ões das equipes nos locais de trabalho.

do plano.

sugestões e dúvidas podem ser encaminh adas pel o e- mail fa leco nosc o@
sismuc.org.br. Um debate realizado no

ao direito da aposentadoriaespecial, já
que os trabalhadores que atuam no
SUS estão expostos a agentes nocivos

último 1º reuniu diversos trabalhadores,

à saúde.

tanto do setor público como do privado

A versão preliminar foi montada

de Curitiba e região, que atuam no SUS,
para debater o tema. Tanto o debate

pelo Comitê Nacional de Saúde do Trabalhador do SUS, fundado em novem-

como a consulta pública do documento
fazem parte das atividades que visam
popularizar o documento e possibilitar
que todos possam opinar antes da ver-

bro do ano passado. Composto por
gestores, prestadores e representantes dos trabalhadores, o grupo realizando uma série de reuniões para debater

são final ser enviada à votação para o
congresso. O fato lamentável ficou por
conta da prefeitura de Curitiba, que não

o assunto. D entre os participantes está
a secretária de assuntos jurídicos do
Sismuc Irene Rodrigues, que ocupa a

liberou os funcionários para participar da
atividade.
Uma das questões a serem avalia-

vaga pela Confetam, onde é diretora de

das, por exemplo, é a adequação da

nizado por diversas entidades e institui-

proposta às normas que regulamentam
o serviço dos trabalhadores celetistas
que também atuam no SUS. Mantendo o

ções ocorre no dia 5 de julho, em
Maringá. A exemplo do Paraná, outros
estados também organizam debates,
visando popularizar o documento.

princípio de isonomia, o trabalho no seServidores da saúde participam do seminário.

acessewww.sismuc.org.br

saúde do trabalhador.
Um outro seminário também orga-
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Informação

Estágio probatório: sindicato esclarece principais dúvidas
Todo servidor municipal já passou
ou está passando pelo período deavalia-

tunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”.

ções conhecido como estágio probatório.
Porém, as dúvidas sobre os direitos ainda
são frequentes e, sabendo disso, algumas chefias se utilizam das ameaças

Esse direito é estendido a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores municipais.
A ratificação da Convenção 151, da

contra aqueles que estão em avaliação
para praticar assédio moral contra os

Organização Internacional do Trabalho (OIT),
pelo governo brasileiro, também é um pon-

trabalhadores, ameaçando reduzir notas

to a favor dos trabalhadores. Pela norma

ou punir de alguma outra forma, inclusive
com ameaças de exoneração.

que está em vias de ser regulamentada,
“os trabalhadores da função pública de-

A fim de municiar a categoria contra
essas coações, o Sismuc publica nesta

vem beneficiar de uma proteção adequada contra todos os atos de discriminação

edição uma matéria
especial para tirar as
pri ncipai s dúvi das
quanto ao estágio
probatório.
D ir ei t o de gr ev e
Um dos pontos
de maior dúvida é
quanto à possibilidade ou não de participa r de gre ves ou
quaisquer outras atividades sindicais. A
lei 10.815 de 16 de

os serv idores,
estejam ou não em
estágio probatório,
não podem sofrer
nenhum tipo de
punição por
participação em
ativ idades sindicais

out ubro de 20 03,
que regulamenta o estágio probatório da
prefeitura de Curitiba não faz nenhuma

que acarretem violação da liberdade sindical em matéria de trabalho”. E acrescenta,
ainda, a seguinte proibição às administrações públicas: “despedir um trabalhador da
fu nçã o pú bli ca ou
prejudicá-lo por quaisque r outr os mei os,
devido à sua filiação
numa organização de
trabalhadores da fun-

ção pública ou à sua
participação nas atividades normais dessa organização”.

do estágio que deprecie o servidor deve
ser denunciada, pois é um ato ilegal.

Li ce nç a- pr êm io
O direito à licença-prêmio não pode

C ri té r io s d e a va l ia çã o
Uma das conquistas importantes da
categoria na lei do estágio probatório é a
comunicação detalhada dos critérios uti-

ser gozado ao longo dos três anos de avaliação do estágio. Mas o tempo de trabalho

este direito.
D is co rd ân ci a d a av al ia çã o
direito de discordarda avaliação realizada

referência a isto. No artigo 1º, parágrafo

Além disso, as decisões da justiça

3, são listadas quais ocasiões não serão
consideradas durante a avaliação, como
é o caso de licenças gestante, paternida-

também têm caminhado no sentido de
reconhecer o direito de organização sindical dos servidores. Na última greve dos

de, para prática de cursos, entre outros. A
participação em greves, por exemplo, não

guardas de Curitiba,por exemplo, os juízes
determinaram a legalidade da greve, sem

lizados aos servidores em estágio pela
comissão de avaliação antes de ser dado
início às avaliações.Esse direito foi garan-

é citada. No entanto, este direito está
resguardado por uma lei federal e pela

discriminação de quais trabalhadores poderiam ou não participar do movimento.

tido pela aprovação da lei municipal
12.814, aprovada em 2008, e que con-

Constituição Federal (CF), que estão em
um âmbito superior à lei municipal.

Isso significa que os servidores, estejam ou não em estágio probatório, não

tou com uma intensa mobilização do
Sismuc para que ajustes fossem feitos

pelas chefias. Qualquer servidor que se
sentir prejudicado, deve, primeiramente
assinar o formulário de avaliação e incluir

nos procedimentos.
Se não for informado dos critérios

ao lado a frase “Não estou de acordo com
a avaliação, pelos motivos constantes em

utilizados, o servidor deve exigir por escrito e protocolar, pois o gestor tem o dever

anexo”. Um relatório circunstanciadoexpli-

de responder toda e qualquer solicitação
de informação.
Le i re ab il it aç ão

escrito e anexado ao formulário para que
haja validade legal.

O artigo 9ºda CF, por exemplo, diz: “É

podem sofrer nenhum tipo de punição por

assegurado o direito de greve, competin-

participação em atividades sindicais. Qual-

do aos trabalhadoresdecidir sobre aopor-

quer anotação no formulário de avaliação

Outra conquista importante dos servidores foi a garantia da avaliação médica
definindo condições especiais para os
que estão em estágio probatório e que
têm problemas de saúde.D epois da pressão da categoria, em 2008, a administração encaminhou uma proposta ea câmara aprovou a lei 12.814, onde consta, no

desde a sua admissão na prefeitura já
pode ser contabilizado como tempo para

Ao final do estágio, o servidor tem o

cando os motivos da discordância deve ser

E m c as o d e s e r p r ej u di c ad o
Todo servidor que se sentir prejudicado nas avaliações ou mesmo for encaminhada sua exoneração tem o direito ao
contraditório, conforme o artigo 20, parágrafo 2 da lei do estágio probatório. Ouseja,
pode discordar da decisão e solicitar um
novo procedimento para avaliação. Este

artigo 6º uma alteração no artigo 1º da lei
11.768/06, que estende o direito a toda
a categoria, incluindo os que estão em

servidor também pode ser representado
pelo Sismuc, o qual dispõe de assessoria
jurídica para atender também estes casos.
O primeiropasso, no entanto, é estar sindi-

estágio probatório, sendo que antes esse
direito era apenas dos ditos estáveis.

calizado, pois este é um pré-requisito para
ser representado legalmente.

acessewww.sismuc.org.br
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Sindicalismo internacional

Os desafios internacionais
para os trabalhadores
do setor público
O Jornal do Sismuc traz, nesta edição, uma entrevista com a secretária
sub-regional Brasil da Internacional dos Serviços Públicos (ISP) Mônica
Valente. A ISP é uma federação sindical internacional criada mundialmente em 1907. No Brasil o trabalho começou na década de 90, a partir
da iniciativa de alguns sindicatos brasileiros que se articularam internacionalmente na área do serviço público. Várias confederações e federações da CUT estão filiadas à ISP, incluindo a Confetam e aFessmuc. Na
entrevista, Mônica falou sobre os principais desafios do sindicalismo do
serviço público internacional.
J or na l do S is mu c: Qu em a I SP r ep re s en ta ?
Mônica Valente: Ela reúne trabalhadores
d o serviço público e trabal hadores n o

o s q u e a I S P e n co n t r a p r a o r g an i z ar e ss e s t r a ba l h ad o r es d o s e rv i ç o pú b li c o in t er n ac io n al m en te ?
MV: Pri meiro lugar um grande de safio é

pela ratificação de diversas convenções
da OIT aq ui e no mundo. Por exemplo:
recenteme nte participamos ativamente da luta pela ratificação da convenção

n ac i on a l d os se r vi ç os pú b li c os ?
MV: Par ticipando em primeiro lu gar nos
seus sindicatos, se filiando no seu sindicato, par ticipando das assembleias, p artici-

serviço pú blico tendo em vist a uma compreensão d o serviço público não somen-

a luta pelo serviço público de qualidade,
principalmente. Na década de 90, quan-

151 da OI T que garante a n egociação
coletiv a do sindica to de trabal hadores

pando d a vida cotidia na do sindicat o, fortalecen do o seu sin dicato. Em s egundo

te do s ervidor e da servidora pú blicos,

do você t eve uma ascensão das teses

do serv iço público. H á uma outr a con-

lugar, tam bém participando de sses deba-

mas també m dos trabalhador es daque-

neolibera is de diminuição d o Estado,

venção ta mbém bastante im portante,

tes mai s internacion ais. Muitas v ezes os

les set ores que são considerados serviços públicos. Vou dar um exemplo: limpeza pública, limpeza urbana, muitas vezes

isso tr ouxe para os trabalhadores e trabalhadora s do serviço públ ico muita
preca rização, salários baixos, baixa

que é a c onvenção 94, que trata do
trabalh o terceiriza do e assim s ucessivamente o nosso perfil de trabalho.

sindica tos, federaç ões e confed erações
promovem, mas nem sempre é objeto de
interes se e a gente quer fazer com que

esse trabalhador, ess a trabalhadora, tra-

contrataçã o de pessoas, de t al maneira

Como a ISP é uma enti-

balha em a ção privada de tra balho, mas
o servi ço é público uma vez que é uma

que també m implicou numa perda do
ponto d e vista organ izativo. Entã o, este

dade inter nacional é
importante buscar tra-

preocup ação, é uma tarefa,um de ver do
estado, das prefeitur as e assim sã o vários ou tros.

é um grand e desafio; a luta pe lo serviço
público de qualidade e que tenha trabalhadores e trabalhadoras be m remune-

balhar com essas grandes conquist as dos trabalhadores em nível

rados, bem qualificados, com perspecti-

mundial, buscando ex-

vas de carreira, com perspectiva de as-

pandi-las a um conjun-

J S: Q ua i s s ão o s p ri n c ip a is de s a fi -

esse tema, o tema da

"Como a ISP é
uma entidade
internacional é
importante
buscar
trabalhar com
essas grandes
conquistas dos
trabalhadores
em nível
mundial,
buscando
expandi- las a
um conjunto
maior de
países"

política internacional da
solidariedade de classe
internacion al, seja um
tema que venha pro nosso dia a dia dos nossos
sindicatos, das nossas
federa ções. E uma últi-

censão pro fissional.

to maior de países e ao
mesm o tempo (uma

J S : D e q u e f o rm a a ge n t e

outra parte muito im-

p od e di z er q ue a IS P c on so li -

portante) d esenvolver

d a e ssa p o l ít i ca d e
e n f r e n t a m e n to d e s s a t e s e

trabalho de intercâmbio e de so lidariedade

n e o li b e r a l pa r a u m es t a d o
m ai s fo r te e q u e p os s a p r es t ar se rv i ço s p ú bl i co s d e q ua l i da d e ? Q u a is s ão a s p o l ít i -

entre os tr abalhadores
e as trabalhadoras, porque as pro blemáticas
e os desafi os são mui-

c a s d e c o ns o l i d aç ã o d a I S P
p ra s s u a s f il i ad a s n o m u nd o
in te ir o?

to parecidos dos trabalhadores e trabalhadoras do setor públ ico do

MV: Com o somos uma e ntidade
in te rn aci on al, p or ex em pl o,

mundo todo. Então, as
ações de i ntercâmbio

est amos muito enga jados no
mundo to do na campanha da OIT

de so lidarieda de de
classe do ponto de vista intern acional

doras LG BT também se
insiram com igualdad e de oportunidades,

do trabalho decente, que, no caso
do serviç o público, signif ica algumas ques tões que eu já falei,

também é um dos grandes de safios de
trabalho , no Brasil e n o mundo.

com res peito aos di reitos human os, com
garanti as de espaços políticos das nossas
entidad es, de tal m aneira que a s suas

como sal ários condizent es, discussões de trabal ho, e tudo mais,
e a gent e luta pela ap rovação,

J S : C o m o o t r a ba l h a d or n o lo c a l
de t ra ba lh o po de c ol ab or ar e p od e
t am bé m f or t al ec e r a l ut a d a i nt er -

reivindicações, que a s suas questões também sejam contempladas na luta pelo
serviço público de qualidade.

acessewww.sismuc.org.br

ma coisa mu ito importante, que é a lut a pela
igualdade d e oportunidade, que é um dos eixos de trab alho importantíssimo que a ISP dese nv ol ve no m un do
todo , busc ando f azer
com a que a mulhe r trabalhad ora, o jove m trabalhador, a jovem trabalhadora, o s trabalhadores e tra balhadoras
negros e negras, o s trabalhadores e trabalha-
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Luta no campo

Curtas

Projeto cria Secretaria
Estadual da Mulher
A Assembleia Legislativa recebeu, no último dia 29, o anteprojeto de lei que
cria a Secretaria de Estado da Mulher. O Poder Executivo, autor da proposição,
justifica que a nova pasta terá o objetivo de promover e zelar pelos direitos da
mulher. Antes de ser votado em Plenário, o projeto será encaminhado para a
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que analisa a constitucionalidade e

Lançada em Curitiba a
Rede de Comunicadores
pela Reforma Agrária

legalidade das matérias que tramitam na Assembleia.
Fonte: Vereadora Prof. Josete

Congresso da CSI
Com o lema “Agora, os povos: D a crise à justiça global”, mais de 1.400 delegados de 312 organizações de 155 países, representando 175 milhões de
trabalhadores, participaram em Vancouver, no Canadá, do 2º Congresso da
Confederação Sindical Internacional (CSI). D entre os participantes estavam
dirigentes da CUT, uma das filiadas à central.
Fonte: Imprensa CUT

Israel ignora leis internacionais
Os palestinos que vivem na Faixa de G aza e na Cisjordânia estão submetidos
às ordens militares, elaboradas pelo Comando Militar Israelense nos territórios
ocupados. D esde 1967 já elaboraram mais de 1500 ordens para a
Cisjordânia e outras 1400 para G aza. “Se um palestino infringe algumas
dessas ordens militares, é preso e levado a uma corte militar que julga de
acordo com as leis que eles mesmos criam para nós”, explica Jawad al-Amawi,
advogado do Ministério dos Prisioneiros da Autoridade Nacional Palestina
(ANP). D e acordo com Sahar Francis, as leis militares sempre se sobrepõem
aos tratados internacionais nesses tribunais. Para Jawad, essas cortes são
apenas um jogo de cena. “É apenas para dizer ao mundo que Israel tem um
Judiciário. Esses tribunais estão longe de seguir leis básicas. Só Israel tem esse
tipo de sistema”, pontua.

Militante s de movimentos sociais e

Para Anie la Almeida, do S indicato

partido s políticos, e studantes e jo rnalis-

dos Jornalistas do Paraná, os desafios da

Fonte: Brasil de Fato

tas de diferentes lugares lançar am, no

Rede sã o descobrir formas de fa zer com

último dia 23, na se de da APP-Sindicato,
em Curitiba, a Red e de Comun ica-dores

que os jornalistas que atuam nos grandes
veículos de comunicação do Estado se

pela Reform a Agrária.

sensibi lizem com as questões so ciais e

Seminário discute investimento
público em Curitiba
Curitiba recebe, no dia 9 de julho, o
seminário nacional “Investimento público:
análise e perspectiva”. O evento traz personalidades como o presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcio
Pochmann e o professor da UFRJ, Carlos Lessa,
entre outros. O evento é organizado pelo

Mic hele Torin elli , da Comis são

difundir os temas relacionados aos movi-

Paranaense Pró-Conferência de Comuni-

mentos so ciais à população em geral.

cação ( CPC) e do Col etivo Soyloc oporti,
fe z u m his tór ic o d a a rt icu laç ão e

Para ela, o Paraná t em um papel estraté-

mobilizaç ão da CPC com as organiza-

do com f orte produção a grícola.

ções so ciais do Para ná, que repr esentaram o Estado na 1ª C onferência Nacional

João Bran t, do Intervozes (Coletivo
Brasil de Comunicaç ão), destacou dados

de Comu nicação, rea lizada no an o pas-

que justi ficam a criação d a Rede de

sado, em Brasília.

Comunicadores. Segundo ele, 0,91% dos

gico na at uação da Rede por se r um Esta-

O Paraná realizou 14 pré- conferên-

proprie tários de terr as do país (c erca de

Federação dos Engenheiros do Paraná e pelo
D ieese.

cias, c omo as de Co municação e Juventude e de Comunicação e Cultura. Michele

15 mil latifundiári os) concentr am 43%

Além de avaliar os propósitos e realizar um
balanço das aplicações dos recursos do Plano

destacou ainda algu mas propostas apro-

muito grande comparado ao que se fez de

vadas na Confecom, entre e las a que

de Aceleração do Crescimento (PAC), a atividade também aprofunda o debate a respeito dos

prevê a i nstituição de meca nismos de

reforma agrária até hoje.
Além dos debates, o evento também

fiscali zação dos me ios de comun icação

apresentou o manifesto lançado por uma

investimentos para infra-estrutura da Copa do
Mundo, a ser realizada no Brasil, em 2014.
As inscrições são gratuitas e devem ser
realizadas no seguinte endereço:

(contro le social), a que defende a inclu-

série de personalidades, qu e convoca

são na Constituição Federal da comunicação c omo direito humano e a c riação

interessados em participar doprojeto que

Sindicato dos Engenheiros do Paraná, pela

http://www.senge-pr.org.br/seminario.

dos Con selhos Munic ipais, Estad uais e
Nacional de Comunicação.

acessewww.sismuc.org.br

das áre as agricultáv eis. É um co ntraste

vem sendo desenvolv ido em todo o país.
Par a sa ber m ais a cess e http ://
www.reformaagraria.blog.br.
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Pra falar a verdade...

Fortalecer o debate

Coletivo dos guardas
prepara denúncia contra PMC

Sindicato prepara
seminário sobre PCCV-Suas

O Sismuc está levantando provas
para encaminhar uma denúncia ao Ministério Público, contra a prefeitura, devi-

O Sismuc prepara um novo seminário sobre o plano de cargos, carreiras e
vencimentos (PCCV). D esta vez o foco

Sismuc, e contará com a presença de
Jucimeri Isolda Silveira, assistente social, presidente do CRESS-PR eprofessora

do às péssimas condições de trabalho
dos guardas municipais. A proposta foi
aprovada nas reuniões do coletivo dos

são os servidores da assistência social,
que poderão aprofundar-se no assunto
e se organizar para as negociações que

do curso de Serviço Social da PUC-PR,
Marilena Silva, assistente social e exdirigente do Sismuc, e José Pucci Neto,

guardas. A iniciativa se soma às ações

estão em andamento visando constru-

educador social da FAS.

individuais que já estão emandamento.

ção do novo plano da categoria.

A princípio, os relatórios devem ser enviados até o início de agosto e podem ser
entregues no sindicato ou aos diretores

disso, devem procurar o sindicato o quan-

A data, local e a maior parte dos
componentes das mesas que apresentarão o tema já estão definidos. O semi-

e estarão abertas em breve. Acompanhe mais informações na página do
Sismuc (www.sismuc.org.br) e nas reuni-

do sindicato.
Li ce nç a- pr êm io
Os guardas que estão com faltas

to antes. O Sismuc vai fazer uma solicitação à administração para garantir o direito. Porém, se os prejudicados não se iden-

nário ocorre no dia 14 de agosto, no

ões do coletivo.

decorrentes da participação na greve e
que perderam licença-prêmio em função

tificarem não há como comprovar o equívoco.

Todosuni dos na educação

Mobi li zados para i ntervi r

Aposentados elegem
primeiros delegados para
congresso do Sismuc
Em reunião realizada no último dia

pais pontos a serem levados ao con-

28 o coletivo dos aposentados elegeu

gresso pelos aposentados, um novo

quatro delegados ao Congresso do
Sismuc. São eles Norita Maus, D ominga

encontro do coletivo dos aposentados
já está agendado. A próxima reunião

Borges, Veronica Ulbrich e Antonio de
Melo. Para dar continuidade aos princi-

ocorre no dia 26 de julho, às 14 horas,
no Sismuc.

As inscrições ocorrerão pela internet

Em defesa do aumento
e unificação do piso

Organi zação por Local de Trabalho

Representantes por local
de trabalho se preparam
para congresso do Sismuc

Seguindo a orientação do movimen-

aposentadoria aos 25 anos de trabalho e

to nacional dos trabalhadores em educação, o Sismuc defende o piso de R$
1.312,00 para todos os profissionais que

formação para atuação nas escolas. Ações
para pressionar a prefeitura a adiantar o
processo de transição estão sendo deba-

atuam no ensino infantil em Curitiba. A
carreira do profissional da educação não
docente está regulamentada desde 2008

tidas nas reuniões.
S or t ei o d e cu r so s
Conforme reunião de negociação

por lei federal. A prefeitura de Curitiba

entre a prefeitura e o Sismuc, a prática de

ainda não aplica, apesar de ter assinado o

sorteio dos servidores que participarão de

con vênio . O objet ivo é ass egura r a
isonomia de direitos entre educadores,

cursos não pode mais ser realizada. A
partirde agora as pessoas que teminteres-

auxiliares de servi ços escolares, cantineiras, auxili ares administrativ os, cozi-

se em participar dos cursos devem se
inscrever e negociar com a chefia imedia-

nhei ros e educado res em laudo restrit ivo.

ta. Caso esse acordo não seja cumprido, o
sindicato deve ser comunicado.

Em reunião dos representantes por

da pauta, tratados pelos presentes esta-

local de trabalho, realizada no último dia
29, uma pela manhã e outra à tarde, foi
dado encaminhamento às atividades de

va a eleição de delegados para o congresso do Sismuc. Além disso, foi abordada a
lei do estágio probatório, devido a muitas

Esse tema vem sendo debatido nas
reuniões do coletivo e, além do aumento
do piso, inclui a defesa de curso de
capacitação de nível técnico do pró-funci-

Pr óx im a re un iã o
A próxima reunião dos inspetores de
escola e administrativos ocorre dia 30 de
julho para continuidade ao planejamento

organização de base. D entre os assuntos

dúvidas que estão surgindo na categoria.

onário, redução da jornada para 30 horas,

de ações.

acessewww.sismuc.org.br
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Coluna Cultural
Calendário de Lutas

Sinopse: O que
sabemos sobre
democracia?

O5/07 – Seminário PNAST/
SUS
Horário: 8hs
Local: Apucarana

Em um documentário rico historicamente, John Pilger, diretor, escritor e
apresentador, mostra o que está por trás da propaganda estadunidense contra
governos populares. “A guerra contra a democracia” traz imagens, relatos e
dados sobre ações que por vezes procuraram transformar democracia em
autoritarismo. Casos como o golpe contra o governo de H ugo Chávez, na
Venezuela, relatos de ex-agentes da CIA e documentos secretos ilustram a
hostilidade das elites empresariais contra a garantia de direitos básicos como
saúde, educação e moradia. Neste
vídeo percebe-se o quanto da
história da América Latina ainda é
pouco conhecida.
Fi ch a Té cn ic a
Título original: The war on
democracy
D iretor: John Pilger

05/07 – Reunião do coletivo
de saúde
Horário: 19hs
Local: Sismuc

26/07 – Reunião do coletivo
dos aposentados
Horário: 14hs
Local: Sismuc

06/07 – Reunião de
construção da tese do 9º
Congresso do Sismuc
Horário: 19hs
Local: Sismuc

29/07 – Reunião do coletivo
daeducação
Horário: 19hs
Local: Sismuc

07/07 – Reunião com
dentistas e médicos do PSF
Horário: 18hs
Local: Sismuc

Produção: Independente
Nacionalidade: Inglesa
Ano: 2007

08/07 – Reunião do coletivo
da guarda municipal
Horário: 19hs
Local: Sismuc

Obs: Este documentário está
disponível na biblioteca do Sismuc.

Resenha: Em
defesa dos empregos
Ao intenso processo de desemprego imposto pela lógica do capital, as
respostas dos trabalhadores também se ampliam e se intensificam. Contra a
visão de uma tecnologia neutra e fetichizada, H enrique Novaes explora alguns
caminhos possíveis da apropriação coletiva dos meios de produção nas
“fábricas recuperadas” na América Latina. Ele também faz uma extensa
revisão bibliográfica dos autores críticos das forças produtivas e afirma que
estas há muito se converteram em “forças destrutivas”.
Na Argentina várias empresas foram abandonadas pelos patrões e estão sendo “recuperadas”
pelos trabalhadores que hoje estão no seu
controle, direção e gestão. Compreender melhor o
significado destas lutas como respostas decisivas
frente ao crescimento do desemprego e
subemprego na Argentina, Brasil e Uruguai é a
principal contribuição deste livro.
Fi ch a bi bl io gr áf ic a
NOVAES, H enrique. O f e t ic h e d a te c n ol o g ia : a
experiência das fábricas recuperadas. São Paulo:
Expressão Popular, 2007.

12/07 – Assembleia dos
fiscais
Horário: 19hs
Local: Sismuc
22/07 – Reunião do coletivo
da guarda municipal
Horário: 19hs
Local : Sismuc
23/07 – Reunião do coletivo
daFAS
Horário : 19hs
Local : Sismuc

30/07 – Reunião do coletivo
de funcionários de escola
(inspetoras, administrativos)
Horário: 19hs
Local: Sismuc
30/07 – Prazo final para entrega de propostas de Tese e
contribuições ao congresso
02/08 – Prazo limite para
sindicalizaçãode interessados
em participar do congresso
03/08 – Encerramento das
inscrições para o 9º congresso
do Sismuc
Horário: o dia todo
Local: Sismuc
06 e 07/08 – Congresso da
Fessmuc
Local: Maringá

VISITE A
NOVA
PÁGINA DO
SISMUC

WWW.SISMUC.ORG.BR

acessewww.sismuc.org.br

