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Diálogo com a população

Editori al

Conquistas, organização
e mudanças
A históriados trabalhadores do serviçopúblico municipal
de Curitiba está marcada pela garra, organizaçãoe vitórias
A luta des ses trabalhadores sempre foi o motor principal para avanç ar.
Poderíamos lis tar des de o iníc io da organização desta c ategoria inúmeras
vitórias . Mas as rec entes c onquistas também são marc antes. A mobilização
da guarda municipal que resultou em aumento s alarial e a c onquista do novo
plano de carreira c ons truído pelos trabalhadores s ão exemplares . Na s aúde
avanç os na conquis ta da dobra dos médic os e dentistas do PSF, que agora têm
garantido a compensação integral para aposentadoria e têm direito há c inco
anos retroativos , além da disc ussão do plano de cargos e carreiras únic o da
saúde baseado na NOB-RH/SUS.Ress alta-se a luta vitoriosa das assistentes
soc iais pela implantaç ão das 30 horas semanais que se estendeu para os
terapeutas ocupac ionais e fis ioterapeutas . Destaca-se também a lei do RIT
paraoutras categorias, a construç ão do plano de c arreira dos trabalhadores da
as s is tênc ia social e o c ompromiss o da implantação do difícil provimento aos
trabalhadores dos equipamentos da FAS.
Nossa his tória nos credencia e é c om esta força que devemos, mais uma
vez, ir à luta. Agora, em defes a do ICS, que também é fruto da nossa
organização e fazparte da noss a coleção de vitórias. Não podemos deixar que
des truam um patrimônio que é nos so e ao longo do tempo vem s endo
depedrado. Ao longo dos anos es tamos denunc iando e alertando para onde
es tão levando o nosso ins tituto de saúde. Agora chegou o momento de dizer
BAST A! T omaras rédeas , mudar a s ituação e novamente transformar o ICS,
conforme a vontade dos verdadeiros donos des te patrimônio;os trabalhadores.
Vamos nos organizar para transformar nosso instituto de saúde em uma
autarquia c om transparência, democracia, controle dos trabalhadores e a
garantia de um atendimento de qualidade.

Nova edição do Curitiba de
Verdade debate situação dos
trabalhadores da educação
O jornal Curitiba de Verdade,
especial sobre educação, está disponível para apopulação curitibana
e para os servidores. O conteúdo
desta edição dá maior atenção às
condições dos trabalhadoresda educação que atuam nas escolas municipais de Curitiba.
Uma versão on-line do informativo pode ser baixada pela página do
Sismuc (www.sismuc.org.br). Exemplares também podem ser adquiridos na sededo sindicato.
O Curitiba de Verdade é um informativo elaborado pelo Sismuc e
destinado à população curitibana, a
fim de sensibilizar a opinião pública
sobre problemas enfrentados por
aqueles que executam os serviços.
Trata-sede um contra-ponto às propagandas municipais e à política da gestão da administração municipal. Outras

Informativo novo

Direção do Sismuc

Mural cobra
mudanças
para ICS

Coluna do leitor

Educadores enviam carta à SME
Educadores do Cmei Ângela D ellatre enviaram uma carta à secretaria de
educação, expondo os entraves para a realização de um serviço de qualidade. Entre
os principais está a falta de pessoal. Confira abaixo um trechodo documento:
"Um bom trabalho não se faz somentecom profissionais compromissados, nem
tampouco somente com condições adequadas à sua realização. É preciso que
profissionais e condições estejam entrelaçados por um mesmo objetivo, em nosso
caso, o compromisso com as famílias que depositam em nossas mãos aqueles que
lhe são os mais preciosos - seus filhos.
(...) G ostaríamos de elencar como principal percalço a falta de profissionais e os
transtornos que isto acarreta ao bom andamento do Cmei.
Como consequência destafalta permanente defuncionários sentimo-nos sobrecarregados, prejudicados e, por que nãodizer, desmotivados, pois é necessário que
muito frequentemente tenhamos que desempenhar nossas atribuições e ainda asque

três edições já foram lançadas anteriormente. A primeira saiu em setembro/09.

que o atendimento à saúde da categoria não seja encerrado.
O Sismuc e o Sismmac trazem uma
nova publicação conjunta para os servidores da prefeitura de Curitiba. Trata-se de

O material pode ser lido nos
murais dos locais de trabalho ou pode ser
baixado pela página do Sismuc. Os interes-

um mural intitulado “Para tirar o ICS da
UTI”,que traz asituação atual do instituto
e o que deve ser defendido para garantir

sados podemretirarexemplares no sindicato para levarem aos seus locais de trabalho.

EXPEDIENTE

deveriam estar sendo desempenhadas por outro. Queremos lembrar que isto não
corresponde a um problema ocasional, tendo em vista que o mesmo ocorre nesta
unidade há alguns anos.
O quadro incompleto de funcionários acaba por interferir no cumprimento das
nossas permanências, destionadas à participação de capacitações, atualizações,
planejamento eelaboração de material didático-pedagógico,bem como inviabilizando
nosso aprimoramento profissional e formação continuada. Lembrando que a falta de
capacitação e a não participação em cursos nos prejudica nos processos de
crescimentno horizontal e vertical".

acesse www.sismuc.org.br
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Para ficar na história

Maior congresso sindical do Paraná
aprova lutas do próximo período
387 delegados deliberam plano de ações do Sismuc e dos servidores municipais de Curitiba
dores, promovida pela gestão Richa/D ucci, são algumas das principais tarefas
da atual gestão do Sismuc.
Um dos trechos da tese diz:
“Para nós, trabalhadores e
trabalhadoras do serviço público, estabelece-se mesa
de negociação tímida, que
pouco decide, onde não há
diálogo franco e, quando despertamos para a luta, o poder judiciário é acionado
para multar os que ousam
lutar epartir para a greve. No
entanto, para o prefeito e
seu secretariado são concedidos salários astronômicos”.
Outramedida importante, visando o
fortalecimento do sindicato como instrumento de luta dos trabalhadores, éa elaboração de campanhas de sindicalização.
O aumento de sindicalizados é percebido
como atividade fundamental para o aume nto da r ecei ta da e ntid ade e,

teresses dos servidores e a luta contra a
política de desvalorização dos trabalha-

consequentemente, de recursos para a
organização dos trabalhadores.

Foto: Rodrigo de Lima

Os 387 delegados eleitos nos vários
locais de trabalho pelos servidores da
prefeitura de Curitiba foram responsáveis por realizar o maior congresso já
realizado por um sindicato no Paraná.
Foram três dias de debate, na Associação
Banestado, em Praia de Leste, onde foi
aprovada uma tese, definindo o plano de
lutas para o próximo período, as alterações estatutárias do Sismuc e a diretoria
suplementar do sindicato.
Na plenária final realizada no dia 29
foram aprovadas emendas, alterações e
substituições para a Tese da D ireção. No
plano de lutas, por exemplo, destacamse propostas como o fortalecimento das
Organizações por Locais de Trabalho
(OLT),redução da carga horária, a defesa
do ICS, defesa do auxílio alimentação
para todos, incorporação das remunerações variáveis aos salários e luta pela
implantação dosnovos planosde cargos,
carreiras e salários, dentre várias outras
medidas a serem promovidas pelo
Sismuc.
Campanhas como a defesa dos in-

D urante o congresso, o sindicato
aplicou uma pesquisa aos delegados
perguntando o que eles achavam da
política de gestão de pessoas na prefeitura. D o total de 275 participantes da

Sismuc terá novo estatuto
No que diz respeito à organização

conversar com servidores de várias se-

do Sismuc, uma das grandes mudanças
aprovadas pelos delegados é a mudança do regime presidencialista para o de

cret arias, trocar e xperiên cias e mostrar que a gestão da prefeitura, quando
prejudica uma pessoa, prejud ica a to-

diretoria colegiada. Ou seja, a partir da
próxima gestão, o sindicato não terá
mais presidente, mas um colegiado
composto de coordenações, seguindo
uma proposta de democratização da
gestão sindical, diferente da direção
verticalizada. Algumas das mudanças
do estatuto passam a valer a partir de
dezembro de 2010, outras, apenas a
partirdo próximo mandato.
A presidente do Sismuc Marcela
Alves Bomfim avalia o Congresso: “Foi
muito bom. Os delegados tiveram boa
participação nos grupos, oficinas e plenárias. As pesso as esta vam com prometidas e tiveram a oportu nidade de

dos”.
El eiç ão sup lem ent ar
Ao final, na assembleia geral realizada logo após a plenária, foram eleitos
pelos delegados os 9 diretores suplementarespara a diretoriae para o conselho fiscal, que substituem diretores que
deixaram a gestão nos últimos meses.
São eles Ivone Buckman, José Juliano de
Oliveira, Keli Cristina Correa, Ronaldo
Madeira, Maria Aparecida Sobral, José
Pucci Neto, Eduardo Neto, Leandro
Servilha e Patrícia Lima.
As resoluçõesfinais, fotos, vídeos e
demais documentosdo congresso estão
disponíveis na página do Sismuc.

pesquisa, 61% não concordam com a
política de gestão de pessoal da prefeitura e 26,5% têm restrições à forma
como a administração municipal trata
os servidores.

acesse www.sismuc.org.br

Foto: Rodrigo de Lima

Pesqui sa

Contra a política de gestão de pessoal

Mais do cong resso
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30 horaspara assi stentes sociais

Mobili zar para conquistar

Não é favor,
é obrigação da PMC

Assistentes sociais se mobilizam em defesa das 30 horas.
Em assembleia os assistentes soci-

11 da Lei Federal 8429/1992, pois aten-

ais da prefeitura de Curitiba aprovaram a
proposta da prefeitura, resultado de negociação, para implantação das 30 horas
semanais. Aprefeitura propõe a implantação da medida até dezembro deste
ano, alegando a necessidade de rever o

ta contra os princípios constitucionais
aplicáveis à Administração Pública”.
Um requerimento individual também pode ser protocolado pelosassistentes sociais. Omodelo pode ser baixado na
página do Sismuc (www.sismuc.org.br). O

plano orçamentário e remanejamento
de pessoal. A categoria também exige

documento deve ser protocolizado nos
recursoshumanos das secretarias emque

que o pagamento das 2 horas a mais
trabalhadas por dia em forma de hora
extra, partindo dequando a lei federalfoi

o servidor estiver lotado.
Ou tr os en ca mi nha me nt os
Além disso, foi aprovada uma cam-

publicada, em 27 de agosto, até a publicação da nova lei municipal. Além disso,

panha a serdesenvolvida na câmara municipal, a fim de garantir que todos os

os trabalhadores querem que as 6horas
diárias sejam executadas de forma
ininterrupta, ou seja, sem intervalos.

vereadores aprovem a mudança na lei
orgânica. Um pedido para uso datribuna
da câmara já foi encaminhado pelo Sismuc

A decisão foi tomada após um ato,
realizado no mesmo dia, em frente à

e aguarda retorno. Visitas aos gabinetes
dos vereadores também estão sendo

prefeitura, no qual foi oficializado um
requerimento coletivo do
Sismuc, exigindo a aplicação da lei para todos os assistentes
sociais. Em um

agendadas.
Pe did o de reu ni ão
Uma nova reunião com representantes da prefeitura
será solicitada pelo Sismuc.
O objetivo é apresentar

dos trechos dizse: “Considerando oprincípioda
legalidade previsto no artigo 37
da Constituição
Federal deve o
Município de Curitiba dar imed iato
cumprimento ao disposto nalei federal sob pena
de ofensa ao princípio constitucional e
consequentemente o disposto no artigo

Trabalhadores da educação
levam reivindicações às ruas

Os trabalhadores da educação de
escolas municipais de Curitiba estão
mobilizados com o objetivo de garantir a
valorização profissional. No último dia
18 eles realizaram um ato, na Boca
Maldita, expondo os principais problemas enfrentados nos locais de trabalho. A mobilização também cobrou o
compromisso assumido pela prefeitura,
em março deste ano, quando negociouse a revisão da piso salarial da categoria,
o que ainda não dá sinais de concretização.
Um vídeo contendo relatos da categoria, apontando asprincipais dificuldades do cotidiano do trabalho também foi
exibido em dois televisores instalados
na BocaMaldita.
Multifuncionalidade, doenças decorrentes da atividade profissional,
estresse,fadiga, assedio moral, são alguns dos temas mais recorrentes para
estes trabalhadores. Muitos deles atuam não só atende ndo a comu nidade
e o rient ando as c rianç as, mas t ambém como enfermeiros, psic ólogos e,
em algu ns mo ment os, subst itui ndo
profes sores e educ adores em s ala de

o que acategoria aprov ou
em
ass emblei a e
encami nhar a
adequação da
lei ao município.
O sindicato tamb ém p re te nd e
apresentar um estudo do impacto financeiro no orçamento com a alteração da jornada, o qual vem sendo elaborado pelo D ieese.

acesse www.sismuc.org.br

aula.
As escolas de Curitiba já chegaram
a contar com um inspetor para 150
crianças. D epois de várias mobilizações
da categoria e solicitações em mesas
de negociação,esse índice diminuiu para
90 crianças, com a contratação de mais
servidores. Essa relação ainda é desigual e traz riscos às crianças e aos servidores, pois épraticamente impossível
um adulto cuidar de tantas crianças (de
5 a 11 anos) ao mesmo tempo. Além
disso, há problemas estruturaisnas escolas para se garantir o atendimento
adequado.
Ex empl os
No governo do estado já houve
mudanças. A carreira dos auxiliares de
serviços escolares passou por uma grande transformação.A lei 12.014/09 que
altera o Art. 61 da Lei de D iretrizes e
Bases (LD B) estabelece que todos os
funcionários de escolase tornem profissionais da educação, por meio de um
curso profissional izante (Profuncionário). Assim, no estado do Paraná, estes trabalhadores já contam com um
piso mínimo de R$ 1.024,00.
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Pauta geral

Dia 20/10: servidores se unem

“Para tirar o ICS da UTI”
Assembleia aprova ato conjunto dia 20 de outubro, em frente à prefeitura
A situação do Instituto Curitiba de

risco.
A sol uç ão
A proposição dos trabalhadores prevê três pontos essenciais para salvar o

julho desteano, aponta paraa necessidade de providências urgentes. Caso os
problemas não sejam resolvidos o ICS

ICS e permitir que funcione
de acordo com a lei e com
qualidade.

será obrigado a fechar as portas ou ser
privatizado.
Em reuniões conjuntas de manhã e
a tarde e em assembleia à noite, realizadas no último dia 28, representantes por

1.
Que oICS deixe de ser
uma entidade pública de
direito privado epasse a ser
uma autarquia, o que retira
a obrigatoriedade doinstitu-

local de trabalho do Sismuc e doSismmac
e demaistrabalhadores puderam conhecer umpouco mais desta dura realidade
e aprovar algumas deliberações. A organi-

to se adequar às normas
dos planos de saúde sem
retirar-lhe o caráter deorganização pública;

zação e mobilização da categoria é uma
das prioridades dos sindicatos “paratirar
o ICS da UTI”.
O pro ble ma

2.
Que a prefeitura pas- Ato realizado no dia 28 de outubro de 2008, cobra solução para o ICS.
se a pagar integralmente o
Pag amento da dobra
valor das contribuições, incluindo este
recursosobre a folhade pagamento, como

A crise por que passa o ICS não é
nova. Vem pelo menos desde 2005.
Naquele ano a ANS multou e notificou o

qualquer outro benefício garantido;
3.
Que os acentosnos conselhos administrativoe fiscal e na diretoria executiva

ICS para seajustar à lei que regulamenta
os planos de saúde. A prefeitura contes-

do instituto sejam paritários e eleitos democraticamente, ou seja, que os trabalha-

tou, mas perdeu. A justiça entendeu que
por causa do seu modelo privado, o instituto deveria ser submetido à ANS. Uma

dores tenham o mesmo peso nas votações.
Uma das questões que preocupa os

ação civil pública do Ministério Público
contra o ICS t ramit a na 3 ª Var a da Fa-

diretores dos sindicatos é a omissão e a
falta de transparência por parte da admi-

zen da P úblic a sob o n úmero 271 42/
000 0. Se a j ustiç a aca tar a açã o a
situ ação d o ICS será c onside ra irr egu-

nistração municipal. Aintervençãoda ANS,
por exemplo, só foiconhecida por matéria
publicada na imprensa comercial. Estas e

lar . Por estes moti vos, os tra balha dores d efendem q ue o ICS se trans forme
em autarquia, mantendo o princípio de
sol idari edad e, qu e é o que perm ite
hoje que todos paguem a mesma coisa
e u sufr uam d e to dos os serviços sem
discriminação.
Já naquele período ossindicatos pro-

outras informações jamais foram repassadas nas reuniões dos conselhos. As
contas e os contratos com as empresas
prestadoras de serviços também estão
guardadas a sete chaves.
Mo bili zaç ão
Visando a cobrança de medidas e a
mudança da forma de gestão do ICS e de

puseram a elaboração de um grupo de
trabalho responsável pela construção de
alternativas. Dos seminários, reuniões e
mobilizações foi construída uma propos-

seu caráter jurídico, foi aprovada a realização de u m grande ato no pr óximo dia
20 de out ubro. Servidores d a base do
Sismuc e do Sismmac estão s endo con-

ta, a proposição 99.00008.2008. Este
documento foientregue à Câmara Municipal e apresentado ao prefeito Beto
Richa. Tanto a maioria dos vereadores
como o prefeito decidiram por engavetar
o projeto e, desde então, o ICS vive sob

voc ados a part icipar da a tivida de,
marcada para ocorrer em frente à prefeitura. A té lá, o assu nto será tra tado em
reuniões nos locaisde trabalho de forma
que tod a a categori a seja alert ada do
problema.

Foto: Imprens a S is mmac

Saúde (ICS) mais uma vez volta a ser
motivo de preocupação. A crise política e
financeira exposta pela intervenção da
Agência Nacional de Saúde (ANS), em

Luta de médicos e dentistas garante
direitos para outros trabalhadores
A mobilização dos dentistas emédi-

rintendente da secretaria de recursos hu-

cos do Saúde da Família em defesa da
incorporação da dobra da jornada à apo-

manos.
O projeto de lei do Regime Integral de

sentadoria está rendendo frutos para vários trabalhadores da prefeitura. Em negociação realizada no último dia 29gestores

Trabalho(RIT), Lei do RIT, comovem sendo
chamado, regulamenta também outros
direitos, além daincorporação dos valores

de diferentes secretarias e representantes dos servidoreschegaram a um impor-

à aposentadoria. Entre eles o direito à
licença-prêmio a partir de dois anos de

tante acordo que vinha sendo pleiteado
pela categoria. O direito de incorporar os
valores da dobra dajornada de trabalho à

serviço, ao invés detrês, e a substituição
temporária de servidor nos casos de auxílio doença e licença para tratamento de

aposentadoria valerá não apenas para
dentistas e médicos, mas para todos os
trabalhadores da prefeitura que executam jornadas além do que prevê a legislação. É o caso deassistentes sociais,fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem e
enfermeiros.
Os representantes da prefeitura as-

saúde, quando o afastamento passar de
10 dias. O documento será encaminhado
pelo poder executivo, conforme determina a legislação municipal, e aguardará a
aprovação dos vereadores.
Pa ga me nto r etr oa ti vo
Os pagamentos retroativosdos valores da dobra para a aposentadoria dos

sumiram o compromisso de encaminhar
o projeto de lei à câmaramunicipal o mais
rápido possível e com caráter deurgência.
“Ele vai com essa negociação, como que
foi combinado. Vamos mandar o mais
rápido possível e orientar a secretaria de
governo para que seja feito (aprovação na
câmara)”, afirma Luiza Suguimati, supe-

médicos e dentistas será realizada de forma parcelada, nos próximos cinco anos,
seguindo o que havia sido aprovado em
assembleia como reivindicação. Os servidores pagarão os 11% obrigatórios e a
prefeitura os 22%, conforme prevê a legislação previdenciária. Os valores serão
aqueles restritos ao da dobra.

acesse www.sismuc.org.br
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Uso da máquina pública

Gestores pressionam servidores para
trabalhar em campanha eleitoral
O Sismuc denunciou aos jornais que
funcionários públicos estão sendo pressionados a fazer campanha para oex-prefeito
e candidato do PSD Bao governo, BetoRicha.
D ossiê que está sendo reunido peladireção
do Si smuc rel ata a pa rticipaç ão de

porque eu vi os agentes guardando os
jornais de campanha”, contou ela.Normalmen te cada pos to de saúd e conta co m seis a oito age ntes comu nitários.
O material anexado ao dossiê que

concursados, comissionados, terceirizados
e estagiários na campanhade Richa dentro
e fora dohorário de expediente. E aponta
ainda que em muitoscasos, esses servidores formapressionados a pedir votos para

o Sismuc tem em mãos inclui umvídeo
feito por um servidor municipal num
telefone celular comprovaria a irregularidade. Ovídeo, recebido comexclusividade pela reportagem do Jornal do Es-

o tucano com base em ameaças.
“Recebemos várias reclamações de
servidores que estão recebendoameaças
veladas. Anotamos o nome destes servidores e acionamos a Prefeitura deCuritiba. No

tado, mostra uma reunião de campanha em horário de expediente. Depois
da palestra, os ser vidores da limpeza
públi ca e do meio amb iente ga nharam um almoço, patrocinado por can-

mesmo dia, o municípionos responde que
o servidor está em licença prêmio, tirou
férias”, disse AlessandraClaudia de Oliveira, secretária de Imprensa e Comunicação
do sindicato.
Servidores contratados por processo
seletivo para atuar na Unidade de Saúde do

didato a deputado estadual. “O candidato pediu voto e isso n ão pode . Ou
será que t odos os candid atos t erão
espa ço para ir lá pedir v oto par a os
servid ores?”, ques tionou a dir igente
do Sismuc.
Outrocandidato, só que a deputa-

Vista Alegre teriam sido flagrados por ela
colocando material de campanha de Beto
Richa dentro das pastas detrabalho. “Eram
agentes comunitários que fazem visitas
nas casasdas pessoas. O que eles estavam

do federal, convocou os inspetores da
G uarda Municipal para um jantar. “A
gente orienta os servidores a não fazerem campanhano horário de expediente. É ilegal. Estão usando dinheiro nosso

fazendo era campanha em horário de trabalho. Eufui falar com a autoridade sanitária, que não me deu qualquer explicação

para pagar campanha, para pagar os
servidores. Usar dinheiro público é
improbidade administrativa”, lembra a

plausível. E nãotem mesmo como explicar

sindicalista.

Farra com dinheiro públi co

Denúncia de irregularidade
nos contratos da merenda
escolar de Curitiba

Reportagem publicada pelo jornal

milhões, válido até abril de 2011, para

G azeta do Povo, no último dia 25, traz
denúncias sobre irregularidades nos

fornecer mão de obra na preparação de
alimentos”.

contratos de empresas fornecedoras de
merenda escolar para a prefeitura de
Curitiba. Segundo a matéria, emprincí-

Também consta na matéria que
“D esde 2000, a J. Coan venceu dez
licitações na capital paranaense. Se so-

pio, o serviço custariaR$ 22milhões. No
entanto, o valor foi alterado por oito
vezes – entre reajustes de valor, de
serviços e renovações – e soma R$ 74
milhões. A matériaintitulada “Máfia da

mados os valores iniciais dos contratos,
a prefeitura teria pago R$ 37,5 milhões
à empresa. Noentanto, omunicípio efetivamente repassou R$ 154 milhões. A
diferença se deve aaditivos e reajustes

merenda tem contratos noParaná” aponta que “J. Coan ea SP Alimentação, duas
empresas suspeitas de fraudar licitações efinanciar irregularmente campanhas políticasem cinco estados, incluindo o Paraná, têm contratos em vigência
com asprefeituras de Curitiba ede Londrina, segundoo Portal do Controle Soci-

de valores, presentes na legislação que
rege as concorrências públicas (Lei
8.666/93). Para a SP Alimentação, as
dez concorrências vencidas pela companhia totalizaram R$ 28 milhões –os
valores iniciais seriam de R$ 21,5 milhões. Atualmente, a prefeitura não tem
contratos em vigência com a empresa”.

al, coordenado pelo Tribunal de Contas
do Estado. Na capital, a J. Coan fornece
alimentos para creches desde 2000,
mas o acordo válido foi assinado em
200 7.
Em Londrina, a mesma empresa
apresenta contrato ao custo de R$ 11

Uma análisemais profunda do caso
deve ser feita pela Procuradoria Regional Eleitoral, doMP Federal, que prometeu investigar o caso, ao final das eleições, coma apuração das prestações de
contas edos doadores dascampanhas
eleitorais.

acesse www.sismuc.org.br
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Violência

Tiroteio e assalto
colocam
comunidade
escolar em pânico
na Ayrton Senna

Profissão peri go

Agressão em fiscal
expõe riscos da profissão
Quem ac redita que o risco
à integr idade na ativid ade pro-

respecti vas são a 8.47 1/1994,
e 11. 095/2004 e o dec reto

fiss ional s e resume aos tr abalhadores da área de se gurança
públ ica est á enga nado. D esta
vez, um fiscal do urban ismo foi
agredid o violentament e quan-

1.033 /2007. P orém, no que
se r efere à s condiç ões de trabalho ou ao risc o dos profissionais não há garan tias pa ra o
exerc ício da pr ofissão. N ão há

A segurança de profissionais da educação, pais e alunos daEscola Municipal Ayrton
Senna já vem sendo motivo de preocupação

do exercia sua f unção, ao apreende r um ca velete de publ icidade col ocado em local irregular. O fato , cada v ez mais comum, mostra que es tes pro fissiona is também correm ri scos.
Antonio G abriel D ybax, 53

orientações, por exemplo, para
a soli citação de apoio pol icial
ou, mes mo, da guarda municipal n estes ca sos.
Eq ui pe s re du zi da s

desde o começo do ano. Porém, um novo
acontecimento deixa a todos, agora, em estado de pânico. Na madrugada do dia 27 de
agosto novamente ladrões tentaram entrar
na escola. Uma viatura daguarda municipal

anos, se rvidor há 15 ano s, foi a
vítima m ais uma vez, n o dia 11
de agosto. Eram 15 horas, quando e le e o motoris ta enco staram o carro ofici al da prefeitura

que fazia a rondapassou pelo local naquele
momento e fez a abordagem. Oresultado foi

em f rente o estab elecime nto,
na rua AntonioCandido Cavalin,
no B airro A lto. Ve stido c om o

um tiroteio que deixou 12 marcas debala nas
paredes da escola (ver foto abaixo).
Um dia antes uma aluna foi assaltada
em frente à escola,quando chegava para a

Cinco servido res estão escala dos pa ra aten der to da a
cidade, divididos em três veículos responsáveis pela fiscalização da pub licida de em toda
Curitiba. O baixo número de trabalha dores e a impossibi lida-

Gabriel Dybax: "Nós não temos segurança".

de de constituição de uma equipe n umeros a para as abo rdagens é uma das condiç ões que

colete e identificado pelo crachá, ele
desce u do veí culo par a recolh er o

Com a Comun icação de Acid ente
de T rabalho (CAT) preenc hida, D ybax

agrava m o problem a, na opin ião da
secretária de comunicação doSismuc

aula, à tarde. Os bandidos levaram seucelular. Os fatos ocorreram depois da denúncia

caval ete. Sem consegu ir estab elecer um diálogo com o dono do local,
o agre ssor Romeri to Marcolin o Pes-

fico u de li cença p or um b om temp o. O
problema vai ser em que condições ele
reto rna. “V ou ter o temor de enc arar

Alessandra Claudia de Oliveira. O debate sobre os pro cedimen tos e normas para o exercí cio da função de-

dos trabalhadores durante esta semana,
quando relataram o quinto arrombamento
em 27 dias.

soa retirou o cava lete d e dentr o do
veíc ulo sem permiss ão e, qu ando
percebeu que esta va sendo fotogra-

toda e qual quer co isa qu e tenha que
fazer u ma autuação”, conta.
A atividade do fis cal é definida por

vem ser incluídos nos debates do plano de cargos, carre iras e salários que

D iretores do Sismuc e do Sismmacesti-

fado, empurrou D y bax, que c aiu no
chão e, em seguida, chutousua face,

vári as leis . No ca so da a preensã o de
publicidade irregular, as leis municipais

cobrar, novamente, uma solução por parte
da administração municipal.Um ofício pedindo uma reunião com a secretária de educação foi encaminhado na última quarta-feira
D esta vez, a chefe do núcleo regional do
Cajuru Beth D ubas reconheceu que o problema é mais sério, mas afirmou que a segurança na escola é de responsabilidade do governo do estado.
Em uma reunião com o sindicato, foi
prometida uma solução paliativapara oproblema. Aumentar as rondas da guarda foi a
medida tomada.

vem sendo elaborado pela categoria
e que o sindicato pretende ne gociar
com a administr ação municipal.

conta a vítima.
Com várias fratura s no
rost o e dep ois de várias sutura s inter nas e cirurgi a de
fac e, q ue l he r ende ram
int erna ções de 1 1 di as,
D ybax agora passa bem, mas
ainda sente dores. “Nós não
temo s segura nça. O a poio
que exi stia há tempo s atrás
não tem mais. Fiquei transtornado. É uma impunidade,
porque você n ão tem garantia nenhuma”, diz.
Esta não é a prim eira
vez que el e é ag redido . Em
1999 ele chego u a ser esfaquea do quan do abor dava
vendedores ambulantes. Segundo ele, “de cada 100 pessoas que você aborda, 30%
reage d e uma forma violenta”.

Foto: Arquivo Pes s oal

veram no local para averiguar a situação e

Dybax depois da agressão que sofreu do comerciante enfurecido.

acesse www.sismuc.org.br
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URP's do Plano Cruzado

Herdeiros e ex-servidores
podem ter dinheiro a
receber no Sismuc
O Sismuc divulga em sua página na
internet a listagem dos últimos 300 servidores beneficiados pela ação coletiva
do gatilho salarial (URP’s do Plano Cruza-

o RG e CPF pessoal do servidor edo herdeiro.
A ação coletiva foi movidano ano de
1989 pela assessoria jurídica do Sismuc,

do). Muitas das pessoas que ainda não
retiraram o dinheiro, são servidores que
faleceram ou se desligaram da prefeitura. Mesmo aqueles que já não trabalham
mais na prefeitura ou os herdeiros têm
direito a receber os valores.
Para tanto, é necessário verificar a

devido às perdas salariais acumuladasentre janeiro de 1986 e julho de 1987. Os
gatilhos eram devidos a todos os trabalhadores celetistas. Porém, a decisão favorável aos trabalhadores daprefeitura sósaiu
em 2001. A prefeitura fez o pagamento
para uma conta da justiça e o sindicato

listagem de nomes. Para saber o valor, o
interessado pode ligar no Sismuc. Os valores variam de R$ 1,40 até R$ 1.549,00.
O pagamento é realizado no mesmo
momento em que o servidor ou herdeiro

ficou encarregado de fazer os repasses.
D os valores a serempagos, uma porcentagem é paga em forma de honorários aos
advogados e aos contadores da época.
Para os sindicalizados, o desconto é de

contadores.
Na época,quando a açãofoi ganha,
o Sismuc tratou de divulgar a conquista

apresentar a documentação. Basta trazer RG , CPF e comprovante de matrícula
caso haja. No caso de herdeiros, é neces-

12% para advogados e 2% para contadores. Já para não sindicalizados, o desconto
ficou em 20% para não sindicalizados,

aos beneficiados pormeio do jornal, ligações e cartas. Cerca de 1,5 mil servidores
foram beneficiados.D esse total, 300 ain-

sário trazer também a certidão de óbito e

destinado aos advogados e mais 2% para

da não vieram receber o dinheiro.

Busca de respostas

Aprovados em
concurso para
guarda cobram
promessa de
convocação
A diretoria do Sismuc tem se reunido com os candidatos aprovados no
concurso de 2008para guarda municipal e que até o momento ainda não
foram chamados. Elescobram o cumprimento da promessa de que 500
concursados seriam convocados até o
final da gestão atual. A maiorpreocupação deles é quevença oprazo legal
do concurso, o que ocorrerá emjunho
de 2011.
D o total de 623aprovados, até o
momento, foram chamados 220 e
apenas 186 assumiram o cargo. Para
encaminhar uma negociação com a
prefeitura, buscando um calendário
para as chamadas, foi eleita uma comissão de 5 candidatos responsáveis
por tratar doassunto. São eles Marcia
Amaral, Cinval da Silva, Alexander
Bellardo, Michel Yamada e Flaviano

Orientações jurídicas

Processos administrativos devem
ser marcados com antecedência

Medeiros.
“A gente sesente enganado,porque passou no concurso, mas ainda
não foi chamado”, explica Marcia
Amaral. Ela também está contando
com o emprego: “Eu me preparei para
isto, investi tempo e dinheiro, estudei
bastante e gastei comacademia”. No

Os servidores municipais que so-

momento ela está trabalhando em
outra área, mas vive a expectativa de

frerem processos administrativos disciplinares e de exoneração em estágio

ser convocada e ver realizado seu sonho de ser guarda.

probatório devem procurar a assessoria jurídica do Sismuc com, no mínimo,

O d iret or d o Si smuc D io go
Monteiro acredita ser importante a

7 dias úteis de antecedência da data
marcada para audiência inicial. Ocomparecimento fora deste prazo implica-

convocação destes guardas “porque
em um passado recente tivemos mor-

rá em não ser acompanhado pelos

tes de guardas que morreram sozinhos durante o exercício da profissão.

advogados do sindicato.
A advogada do Sismuc Raquel

O aumento do quadro é importante
para evitar os riscos e para que não

Costa Magrin afirma que é importante
esclarecer que os advogados do sindicato não acompanham processos em

haja falta deefetivo”, diz. Ele também
lembra que o aumentodo quadro éum

fase de sindicância, “nesta fase ainda

dos pontos dapauta de reivindicação
da categoria.

não há acusação formal contra o servidor,referindo-seapenas aprocedimento

Caso não haja avanços nas negociações, uma manifestação vem sen-

de coleta de provas. Caso verificada,
em tese, a existência de irregularidade

missão Permanente de Inquérito para iní-

funcional, será encaminhado para Co-

cio do Processo Administrativo Disciplinar,

onde será possibilitada a defesa por
advogado”, conclui.

acesse www.sismuc.org.br
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Consciência polí tica

“Sem uma comunicação
eficiente nós não
convenceremos ninguém”
O entrevistado deste mês é o jornalista e escritor Vito Gianotti. Ele é um dos
fundadores da CUT, idealizador do Núcleo Piratininga de Comunicação, entidade
que realiza cursos de comunicação popular e sindical, e já escreveu mais de 20
livros, dentre eles a História das Lutas dos Trabalhadores no Brasil.
Ele discorreu sobre a importância da comunicação na sociedade e as
consequências da dita “mídia empresarial” nas eleições. Confira:
J or na l do S is mu c: V it o, c om o é qu e
v oc ê av a l ia a c o b er t u ra d a m í di a

ta?
Vito: Não, nem 10%, nem 5%, nem 3%.

fazer uma manifestação como a do dia 23

s o br e as e le i ç õe s d es t e a n o ? D á
pa ra d iz er qu e há ma io r imp ar ci al idade?
Vito G ianotti: O caso da mídia nessas
eleições é extremamente importante por-

Quando digo um avanço que considero
muito grande quero dizer frente ao ponto
de partida nosso que era horrível, péssimo. Frente ao péssimo que nós estávamos, hoje estamos com 3%quando deve-

de setembrona França, com 3 milhões e
meio de pessoas na
rua em greve, apoiada por 68% da popu-

que está fazendo com que uma grande
quantidade de pessoas entenda o que
pouca gente falava até agora, que não
existe apenas um tipo de mídia. Existem
dois tipos, a mídia que é do lado dos

ríamos estar 5%, 6% . Então não estamos
conseguindo fazer absolutamente nada
frente a isso. Ainda a Veja vende um
milhão e duzentas mil revistas, e é um
veneno puro. No entanto, cadê a nossa

lação , precis amos
convencer milhões
de pessoas daimportância de se unir, de
lutar, da possibilidade de enfrentar e
derrotar a burguesia .Como é que vamos

patrões edos donos dopoder e a segunda
que é a do lado de
cá, do lado dos tra-

revista, cadê? Cada sindicato tem seus
produtos atébonitos,
muitos deles são bo-

convencer sem uma maravilhosacomunicação? Sem uma comunicação com
um volume enorme e uma grande varie-

balhadores. Muita
gente ainda acreditava, at é poucos
meses atrás, que a
mídi a não t inha

A in d a a V eja ve nd e
um milh ão e d uze nta s
mil re vist a s, e é u m
ve ne no p uro.

incompetentes, que eles nos ferram, eles
são mentirosos...

nitos, mas a metade
não sãodistribuídos
ou são jogados fora.

dade de instrumentos nós não convenceremos ninguém. Sem isso nóscontinuaremos fazendo manifestações de qua-

JS : Pr a fi na liz ar , qu e ti po de i ni ci at iv as v oc ê c o n si d er a se r im p or t a nt e
h oj e na á re a de c om un ic aç ão s in di c al , te n d o e m v i st a as n ov a s f e r ra me nt as , as n ov as t ec no lo gi as ?
Vito:- Temos que usar todos os instrumen-

JS : M as há exe m-

tro gatos pingadose reclamando que as
coisasnão estão boas e que não conse-

tos que estão aí. Todos os tradicionais instrumentos. É mentira que o jornalacabou.
É mentira que cartilha não serve mais, que
panfleto não serve mais. Serve jornal, panfleto, cartilha. Temos também que investir

lado definido, que
era imparcial, mas
hoje isso é uma balela. Até os postes

ta Ca pit al. ..

guimosmudar a situação. Claro, pra mim,
o primeiro passo é uma comunicação
95% superior do estamos hoje.

sacam que a mídia tem lado. Quando Lula
falou que a mídia está se comportando

Vito: A revista do Brasil é boa, mas Carta
Capital é uma revista empresarial. É

J S : C o mu n i c a ç ã o

como partido do capital ele falou a coisa
mais evidente. H á 70 anos, no meio da
esquerdamarxista, Gramsci falava isso na

maravilhosa, a melhorrevista que tem no
Brasil pra mim, a mais necessária, mais
útil e a maisbonita. Mas não énossa. Não

e nt ã o t e m q u e s e r
pri orida de h oje p ara
os tr ab alh ado re s?

década de vinte. A mídia como verdadeiro
partido do capital organizao pensamento,
que organiza os comportamentos, o com-

é uma revista deesquerda, é uma revista
de centro esquerda nosentido quando se
é social democrata assumido. Mino Car-

Vito: Prioridade sete
vezes mais do que se
imagina. Nós temos

portamento por sua vez organiza as ações
do povo. O fato pode ser noticiado de uma
forma imparcial objetiva eas pessoas tirariam suas conclusões só que isso não
acontece com a mídia empresarial. H oje

ta (n.r. editor-chefe) se define comosocial democrata nada mais. Mas asexperiências nossas como revista do Brasil é
muito fraca, muito pequenaainda para
um país de 200 milhões de habitantes e

que chegar a 13, a 14
milhões e só vamos
chegar a isto com umagrande comunicação. Uma comunicação muito bemfeita
muito bonita e muito intensa. Se não

pode escutare ter sua informação, uma informação de qualidade, boae bonita.Rádio, televisão tem que estar nasmãos dos trabalhadores. Tirar das mãos dos donos atuais,

nós vimos que existe um quarteto que é a
Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo,
a revista Veja, ouseja, a editora Abril,e as
organizações G lobo com a TV G lobo e o
jornal O G lobo. Este é o comitê central do

precisa melhorar bastante. Televisãonós
estamos na pré-história até agora.
JS : Um a pe rg un ta qu e vo cê j á de ve
te r re sp on di do ba st an te . Po rq ue é

fizermos isso, vamos ficar reclamando,
vamos ser como o cachorro quelate em
quanto a caravana passa, reclamando
que eles não nos dão espaço. Nós temos
que ter a nossa imprensa e fazer a nossa

rever as concessões de televisões atuais e
todos osinstrumentos da internet. Cada dia
aparece um, desde otwitter ao facebook,
todos os instrumentos sem cair numa de
modismo, sabe? “Agora é só o blog”? Não!

verdadeiro partido da burguesia.

im po rt an te i nv es ti r em c om un ic aç ão ? P or qu e o s si n di ca t os d e t ra b al ha do re s de ve m in ve st ir e m co mu nic açã o?
Vito: Porque se nós queremos chegar a

melhor para superar a deles. Assim conseguimos colocar na rua 15 milhões de
pessoas como na França. Sem isso nós
vamos reclamar eternamente que nós
somos pequenos, somos fracos, somos

Agora é o blog, é a televisão, o rádio, o
boletim, o cartaz,o adesivo, a fala em carro
de som. Tudo nós temos que usar. Todos os
instrumentos, porque nossos inimigos de
classe usam todos.

J S: Vo cê ac h a qu e a co m un ic a çã o
p op ul a r e a c o mu ni c aç ão si n di ca l
tê m con se gu ido f aze r fr ent e à di re i-

pl os co mo Re vi st a do B ra si l, C ar -

acesse www.sismuc.org.br

Nós te mos que
t er a no ssa
imp ren sa e f a ze r
a no ssa me lh o r
p ara su p era r a
de le s.

tremendamente na área
do rádio. Exigir democratização das rádios comunitárias de verdade. Cada
sindicato tem queter sua
rádio, ou melhor, uma rádio dos sin dicatos de
Curitiba. Quem quiser,
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Contra a precari zação

Curtas

Paraná adere à agenda
pelo trabalho decente

A diretoria da Fessmuc publicou uma carta na qual repudia a atitude do
prefeito de Castro Moacyr Fadel, que agrediufisicamente o presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de CastroAntonio Kava. Fadel
estava na coordenação de campanha de Beto Richa.
A reação do prefeito teria se dado porque o sindicato, através de sua assessoria jurídica, apresentou ao Ministério Público denúncias de suspeita de desvios
de dinheiro público contra Fadel.
“Lamentamos que uma atividade que reafirma a democracia e oconfronto das
ideias tenha ao seu final uma cena truculenta, prática que lutamos por superar
na história política do nosso país.Causa-nos muita preocupação que ocupe
um cargo público alguém que tenhaessa concepção de sociedade, que se
paute pela agressão física e entenda a luta sindical e a reivindicação dos
trabalhadores como algo a ser tratado com violência e brutalidade.”, diz o
documento da Federação.

Servidores municipais do Paraná foram representado por Irene Rodrigues.

Jornalistas do Paraná
se filiam à CUT
Após anos de parceria político-sindical, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Paraná (Sindijor-PR) e a CUT finalmente selaram essa união. Reunidos
durante o 6º Congresso Estadual da categoria, entre 6 e 8 de agosto, em Foz
do Iguaçu, os jornalistas paranaenses aprovaram por ampla maioria dos votos
a filiação do Sindicato à Central Única dos Trabalhadores.

Brasil já tem a terceira maior
população carcerária do
mundo, diz CNJ
D ados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que o
Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 494.598
presos. Com essa marca, o País está atrás apenas dos Estados Unidos, que
tem 2.297.400 presos, e da China, com 1.620.000 encarcerados.
Nos últimos cinco anos houve um crescimento de 37% no número de presos
do Brasil. D o total da população carcerária, 44%ainda são presos provisórios,
ou seja, ainda esperam o julgamento de seus processos.
“O uso excessivo da prisão provisória no Brasil como umaespécie de antecipação da pena é umarealidade que nos preocupa. Os juízes precisam ser mais
criteriosos no uso da prisão provisória”, reconheceu o coordenador doD epartamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ,
Luciano Losekann.
Outro dado considerado preocupante pelo CNJ é a superlotação dos estabelecimentos prisionais do País. A taxa de ocupação dos presídios é de 1,65 preso
por vaga. O Brasil está atrás somente da Bolívia, que tem uma taxa de 1,66.
Fonte: Diap

Elaborar propostas para melhorias
no ambiente de trabalho, prevenir acidentes e assegurar a saúde do funcionário.
Estessão os objetivos dogrupo de discussão criado, em parceria, pelas secretarias
estaduais de Saúde, de Trabalho, CUT e
demais centraissindicais, setor privado e
Organização Internacional do Trabalho
(OIT). O decreto que instaura o grupo foi

As propostas serão encaminhadas à
Conferência Nacional daAgenda do Trabalho D ecente da OIT, que acontecerá em
dezembro, na cidade de São Bernardo do
Campo (SP) com a presença do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
D e acordo com o Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS), o Brasil registra umacidente detrabalho por minuto. No

assinado pelo governador do Paraná,
Orlando Pessuti, no último dia 22, em
Curitiba. “D evemos combater tudo que

Paraná, a cada dez minutos ocorre um
acidente de trabalho, e uma pessoa morre
por dia em decorrência de acidente de

não é digno ao trabalhador”, destacou o
governador.
O Paraná foi o terceiro estado do

trabalho. O secretário destacou outras
ações do governo estadual direcionadas
para a saúde do trabalhador como os Cen-

Brasil a organizar ações paraformulação
de uma Agenda do Trabalho Decente. As
discussões sãoa última etapa deciclos de

trosde Referência de Saúde do Trabalhador.
U ma v id a po r di a

debates que ocorreram nas regiões de
Londrina, Maringá,G uarapuava e Foz do
Iguaçu. Pessuti avaliou queas discussões
antecipadas nas macrorregiões são impo rt an te s po rq ue a te nd em a s
especificidades locais e permitem uma
seleção doque é prioridade para oParaná.

Em 2008,no Brasil, foram registrados
mais de 762 mil casos. No Paraná foram
mais de 57 mil casos de acidentes de
trabalho, sendo que é o estado do Brasil
onde se encontram os mais graves,
correspondendo a uma morte por dia. “O
crescente aumento no número desses

D e acordo com a OIT, um trabalho
decente é aquele que remunera adequa-

acidentes ao longo dos anos nos mostra
claramente que,embora o Brasil e oParaná

damente o funcionário, é exercido em
ambiente seguro, oferece condições de
liberdade, igualdade e garante uma vida
digna ao trabalhador.

tenham avançadonas discussões e ações
de prevenção a saúde, ainda há um longo
caminho a percorrer”, enfatiza odiretor do
Cest.

Servidores se mobilizam contra a prefeitura de SJP
Foto: Impre ns a Sins ep

Vi zinhos protestam

Foto: Agência Es tadual de Notícias

Fessmuc repudia prefeito de
Castro por agressão à dirigente

Os servidores públicos municipais de São José dos

meados de maio que faria a renegociação, mas sequer

Pinhais. Eles protestam contra as terceirizações promovidas pela gestão Ivan Rodrigues. As mobilizações contam
com adesão de vários servidores. Também apoiaram a

respondeu oofício que lhe mandamos em setembro quando
solicitamos o debate”, questiona Nelson Castanho, presidente do Sinsep. Os servidores também protestaram contra

causa dos servidores a CUT-PR, com a presença da presidente Regina Perpetua Cruz, o Sismuc e outras entidades
cutistas.
Os servidores reclamam que o prefeitonão reabriu o
processo de negociação pela Revisão do Plano de Cargo,
Carreiras e Vencimentos (PCCV). “O prefeito prometeu em

a contração (com dispensa de licitação) de empresa de
informática que vai implementar controle eletrônico em
estabelecimentos de educação: “A prefeitura não investe
nos professores e no segmento e ainda quer vigiar o nosso
trabalho?”, indigna-se a servidora Márcia G rochoska.
Fonte: Imprensa Sinsep

acesse www.sismuc.org.br
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Coletivo Educação

Coletivo Suas

Trabalhadores da educação Assembleia dia 20 aprova
elegem comissão
medidas para PCCV-Suas
Os trabalhadores da educação das es- vindica uma série de outras questões,
colas municipais e cmei’s de Curitiba apro- entre elas, a isonomianas férias. Educavaram, no último dia24, os setenomes que
compõem a comissão de negociação da
categoria. Fazem parte do grupo responsável pela tarefae pelo repasse das informações aos demais Luzinei Ramos, Cleimara

dores e professores trabalham até o dia
18 de dezembro e retornam no dia 8 de
fevereiro, os inspetores e auxiliares de
serviços escolares deveriam cumprir expediente até o dia 3de janeiro e retornar

dos Santos, Tania Mara Fernandes, Pedro
Nunes D uarte, Rosimeiri Barbieri, Roseli

no dia 2 de fevereiro. A categoria exige
que os prazos sejam os mesmo, já que

Parecida Alves e Tereza Veiga. Os representantes foram eleitos durante assembleia,
realizada no Sismuc.
Uma das primeirastarefas do grupo é
estudar e conhece r mais de perto o

não há demanda por serviços quando
não há aula. Sobre este assunto, um
levantamento estásendo realizado pelos próprios trabalhadores nos locais de
trabalho para verificar até que dia con-

Profuncionário, um curso técnico do governo federal de formação para osFuncionários da Educação. Trata-se de um curso de
educação à distância, em nível médio, voltado para os trabalhadores que exercem

segu em termi nar as matrícul as e
rematrículas. As informações devem ser
encaminhadas ao sindicato atéo dia 5
de outubro. O objetivo é demonstrar à
secretaria de educação que é possível

funções administrativas nas escolas das
redes públicas estaduais e municipais de
educação básica. O Profuncionário forma
os profissionais nas seguintes habilitações:
gestã o escolar , alimen tação esc olar,
multimeios didáticos e meio ambiente e
manutenção da infraestrutura escolar.

eles saírem de férias juntamente com
os demais profissionais sem comprometer as atividades escolares.
Ato
No último dia 18 os trabalhadores
da educação realizaramum ato,na Boca
Maldita, expondo os principaisproble-

A adesão da prefeitura de Curitiba ao
programa possibilita que estestrabalhadores possam serenquadrados na lei federal
que institui o piso salarial da categoria em
todo o país.

mas enfrentados nos locais de trabalho. A mobilização também cobrou o
compromisso assumido pela prefeitura, em março deste ano, quando se
negociou a revisão do piso salarial da

Is on om ia n as f ér ia s
categoria, o que ainda não dá sinais de
Além do piso, a categoria também rei- concretização.

Coletivo Guardas

Crescimento desvinculado e tempo
de serviço são aprovados para PCCV
As negociações para implantação do
novo plano de cargos, carreiras e salários
(PCCV) dos guardas municipais deu mais
um passo importante no último dia 27. Em
reunião entre a comissão de representan-

tido o assunto. Composto por doisguardas decada regional, eleitosno coletivo,
mais diretores do Sismuc, ogrupo também conta com assessoria técnica do
D ieese e assessoria jurídica do sindica-

tes da categoria e da secretaria de defesa
social foram acordados dois pontos centrais quefarão parte do novo plano. Seguindo aquilo que os guardas têm defendido,
ficou definido que o novo PCCV garantirá
valorização por tempo de serviço e implan-

to.

tação dos cargos de inspetor e supervisor
como área de atuação, desvinculando o
crescimento da área deatuação.
D urante as últimas semanas o grupo
de trabalho (G T) para elaboração de uma
proposta do plano, tem sereunido e discu-

plano, são alguns dos temas ainda em
debate pelo grupo. O objetivo éapresentaruma proposta de minuta àprefeitura
para ser discutidacomo projeto de lei.
A próxima reunião do coletivo ocorredia
14 de outubro, às 19 horas.

Questões como o crescimento dos
que estão em estágio probatório, outros
critérios para crescimento na carreira,
além do tempo de serviço, as punições
e o enquadramentodos guardas no novo

Imagem do seminário realizado pelo Sismuc, em agosto.
Está marcada para o próximo dia
20, às 19 horas, uma assembleia dos
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Socail (Suas). A categoria se
reúne no Sismuc paradeliberar encaminhamentos a fim de fazer avançar a
proposta de Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos (PCCV).
Outra ação quevem sendo desenvolvida é a cobrança para que a administração municipal implante o direito

res como ação i mportant e para c onstrução do plano. Segundo ela, Curitiba
tem uma das remun erações mais baixas do país para tr abalhadores da assistê ncia soci al e é pr eciso aum entar
as e quipes , confo rme ori entaçã o da
NOB-RH /Suas.
Já Marilena fez umapanhado histórico dentrodos planos da prefeitura. Ela
apontou os problemas das leis 11.000/
2004 e 12.083/2006, que regem a

ao difícil provimento. O modelode abaixo-assinado pode ser baixado da página do Sismuc na internet (www.sis

vida funcional de servidoresda FAS. Para
ela, é preciso que a nova lei a ser
construída estabeleça o crescimento na

muc.org.br). As cópias preenchidas devem ser entreguesna assembleia para
que sejam encaminhadas juntamente

carreira sem concorrência, o crescimento automático por tempo de serviço e a
possibilidade de subir com apresenta-

com um pedido formal do sindicato à
prefeitura.
Sem inár io

ção de titulação.
Por fim, José Pucci Neto apresentou um projeto de lei que cria aprofissão

O seminário “Conhecendo o PCCVSuas”, realizado em agosto, reuniu trabalhadores da Fundação da Assistên-

de educador social. A proposta será debatida no coletivo da assistência social.
Como encaminhamento, ao final,

cia Social (FAS) para debater o plano de
cargos, carreiras e vencimentos da categoria. Além de participarem do deba-

decidiu-se pelodesenvolvimento de estratégias que envolvam mais trabalhadores no debate da construção do plano.

te, os servidores presentes puderam
aprofundar o conhecimentoouvindo um
pouco daexperiência de pessoas como
Jucimeri Isolda Silveira, presidente do

Uma das propostas é aproximar as discussões da categoria a partir de reuniões por regionais, além da realização de
um fórum online para que as pessoas

Conselho Regional de Assistência Social e professora da PUC, a dirigente da
Fessmuc Marilena Silva e o educador

possam elaborar propostas.
Ev ent o N ac ion al
Nos dias 4 e 5 de novembro de

social José Pucci Neto.
A primeira abordagemfoi feita por
Jucimeri, que falou pela manhã a respeito da necessidade de pensar a gestão do trabalho articulada à estruturação
dos serviços. Ela também questionou
sobre a constituição da rede de assistência social em Curitiba e defendeu a
realização da pesquisa com os servido-

2010, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) realiza o Encontro dos
Trabalhadores da Assistência Social da
Região Sul, a ser realizado em Curitiba,
com local a serconfirmado brevemente.
Para saber mais sobre este evento e
como participar, acompanhe as notícias
da p ág ina d o Sis mu c (ww w. si s
muc.org.br).

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

Sinopse:
Realidade e sonho

06/10 - Coletivo Suas
Horário:19 horas
Local: Sismuc

Realizado na região de Boston em 2002 e dirigido por Roberto Carminati,
filho de imigrantes brasileiros estabelecidos desde a década de 1970 na
região, “A Fronteira” descreve a trajetória de dois migrantes e suas famílias,
retratando aqueles que conseguiram “fazer a América”, reconstruir a vida e
legalizar-se eaqueles que, não conseguindo a documentação, permanecem
ilegais, não se estabeleceram, perderam tudo ou quase tudo e têmde voltar
para oBrasil.
Rodado no Brasil, México e EUA, ofilme aborda o drama de brasileiros
que tentam atravessar a fronteira norte-americana de forma ilegal, na esperança de uma vida melhor.
Fi ch a t écn ic a:
D ir e t or : Roberto Carminati
E le n c o: Deborah Balardini, G ilberto

08/10 - Coletivo Profissionais
da Educação
Horário:19 horas
Local: Sismuc
14/10- ColetivoGuarda
Municipal
Horário:19 horas
Local: Sismuc

28/10 - Debate“Meios de
Comunicação”
Horário:19 horas
Local: Sismuc

15/10 - Coletivo Fiscais
Horário:19 horas
Local: Sismuc

29/10 – Debate“Convenção
151 – por uma negociação
coletiva democrática”
Horário:19 horas
Local: Sismuc

18/10 - Coletivo da Saúde
Horário:19 horas
Local: Sismuc

Barros, Fabio Nassar, Raphael Alvarez.
P r od u ç ão : Marcio Rosario
R ot e i ro : RobertoCarminati
T ri l ha S o no r a: Ernani Maletta, Paulo
Santos
D ur aç ã o: 102 min.
A n o : 2005

20/10 - Assembleia PCCV FAS
Horário:19 horas
Local: Sismuc

P a ís : Brasil
G ê ne ro : Drama
C or : Colorido
D i st ri bu id or a: Nãodefinida

20/10 - Ato em defesado ICS
Horário:15h30horas
Local: Em frente a prefeitura

E st úd i o: Filmegraph
C la s si fi c aç ã o: 14 anos

25/10 -Coletivo
Aposentados
Horário:14 horas
Local: Sismuc

Resenha:
70 anos de salário mínimo
O D ieese lança uma nova publicação, parcialmente financiada pela
Fundação Ford e apresentado pelas seis centrais sindicais (CG TB, CTB, CUT,
Força Sindical, NCST e UG T). Trata-se de “Salário Mínimo: Instrumento de
Combate à D esigualdade”, que tem como objetivo tratar - demaneira
abrangente - as diferentes dimensõesque o salário mínimo assume no debate
que sedesenvolve na sociedade brasileira
O livro do D ieese valoriza a vitória do movimento sindical e dos trabalhadores ao garantir, junto com o governo federal, uma política permanente de
valorização do salário mínimo, “uma das mais bem
sucedidas experiências de ação unitária das
centrais nos últimos anos”.
A publicação chega no ano em que o
salário mínimo completa 70 anos e aponta o
desafio de se manter a política de valorização
do piso e garantir sua regulamentação em lei.
Fi cha bi blio grá fic a:
Salário Mínimo: Instrumento de Combate à
D esigualdade. São Paulo: Dieese, 2010.

26/10 - Reunião de
Representantes
Horário: as 9 e as 14 horas
Local: Sismuc

30/10 - Seminário da Aposentadoria Especial
Horário:9 horas
Local: aconfirmar
01/11- ColetivoSaúde
Horário:19 horas
Local: Sismuc
4 e 5/11 - Encontro dos
Trabalhadoresda Assistência
Social da Região Sul
Horário e local: a confirmar
12 a 15/11 - Encontro Nacional dos Trabalhadores do
Serviço Público Munbicipal
daCSD
Horário e local: a confirmar

Formação

Aposentadoria especial será
destaque na semana do servidor
Nos dias 28, 29 e 30 de outubro o
Sismuc realiza a Semana do Servidor. A
atividade lembra o D ia do Funcionário

realizou umapesquisade opinião e ficaram evidentes alguns temas queos servidores necessitam de maioresclareci-

Público (28 de Outubro) e também faz
parte das deliberações do 9º Congresso
do Sismuc. Ampliar o debate nas questões relevantes aotrabalhador é umdos
principais objetivos do evento.
Segundo Patrick Baptista, diretor

mento. Em resultado dessa demanda
serão abordados os meios de comunicação, a convenção 151 daOIT e umsemi-

do sindicato, a intenção é esclarecer
melhor a categoria de seus direitos e
potencializar a ação organizada dostrabalhadores a partir do sindicato.
No congresso deste ano o Sismuc

Para se inscrever o servidor deve
acessar a página www.sismuc.org.br até
o dia 27, pois asinscrições serão online.
Será emitido certificado para 14 horas
de atividades.

acesse www.sismuc.org.br

nário aprofundado sobre a aposentadoria especial. Confira horário e local no
calendário acima.

