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Encerra ano de grandes
conquistas

Jornal Curitiba de Verdade
aborda situação dos fiscais

En cerramo s mais um an o de gran des v itórias. Avan çamos em nossas lu tas
e mo stramo s q ue a união, a so lidaried ad e e o co mpanheirismo são no ssa maior
arma co n tra as injustiças. Temos mu itos sonh o s e esp eranças que d ev emos

A falta de resp eito com que a
prefeitura tem tratado os fiscais é tema
da nova edição do Curitiba de Verdade

ren ov ar. Semp re teremos arbitraried ades em u ma prefeitu ra q ue n ão valo riza o
serv id o r, q ue in cita a comp etição d esleal p or prog ressão salarial, q ue ao in vés d e
p oten cializar a amizad e no s lo cais de trab alho g era a disp uta e cria diferenças
salariais d iscrepan tes entre os serv ido res.
No entan to u ltrap assamo s está ló g ica, cada vez mais os serv idores estão
abrin do o s olh os p ara este engo do e b uscan do o sin d icato para con struir u m novo
cami n h o.

lançado este mês pelo Sismuc. No
jornal estão presentes as reivindicações da categoria como o aumento de
salário, unificação de carreira, isonomia
salarial e um plano de cargos e carreiras e vencimentos , além dos riscos
que os fiscais correm diariamente no

Cad a vez mais serv id ores particip am d o sin dicato d entro d os co letiv os e
assembléias. Realizamos o maio r congresso sin dical do Paraná, co nqu istamos as
3 0h s p ara as assistentes so ciais, fisio terap erapeutas, terap eutas ocup acio nais, o s
g uard as municipais depois d e 9 d ias n a rua obtiveram importan tes vitórias.
Dep o is d e muito s anos os méd icos e dentistas do PSF vão ter u ma

exercício da função. Esta edição também pode ser conferida na página do
sindi cato. (www .sismuc.or g.br)

apo sen tad oria dign a. Aind a h á mu ito para mudar, queremos que a p ermanência
d e 8h s p ara as edu cad oras aco nteça d e fato , queremos às 3 0 h o ras para toda a
saú de e ed ucação, queremos os PCCV com ison omia entre os fiscais, g u ardas,
saú de, ed u cação, Fas e ou tras categ orias. Já sabemos o caminho ag ora é teimar.
Feliz Natal e An o Nov o à to do s e to d as q ue estiv eram conosco nesta jo rnada.

Jornal Pau e Prosa debate
fundação
O Fórum Popular de Saúde do
Paraná – FOPS/PR, no qual o Sismuc
faz parte , divulgou a mai s recente
edição do jornal Pau e Prosa. Neste

Coluna do leitor

"No Sismuc aposentado tem valor"
Já estou sindicalizado há muitotem-

o que o pastor tem a dizer sobre D eus, no

po, mas faz 4 anos participo do coletivo de
aposentados do Sismuc. Não faltei quase
nenhum encontro. As atividades que nós

Sismuc, venho para saber dos meus direitos, a diferença é que aqui eu também

ajudamos a organizar é como se fosse
uma terapia, porque encontramos vários
colegas que também contribuíram na construçãodesta cidade por mais de 30 anos,
até atingir o tempo deaposentadoria,mas
no fundo é um momento da gente se
organizar.
Como a gente vai para a igreja ouvir

número, são abordados dois importantes assuntos: a criação de banco
de horas para os servidores de Curitiba
e a entrega do H ospital do Idoso Zilda
Arns, que ainda não foi inaugurado,

posso contribuir como maisum trabalhador na luta para melhorar a condição de
vida de todos os aposentados.

para uma Fundação Estatal de D ireito
Privado. O projeto é uma espécie de
privatização da saúde e foi aprovado

Neste ano participei do congresso
pela primeira vez, foi muito importante,
pois aprendi muitas coisas.Para finalizar,
gostaria de agradecer todo mundo que
nos trata tão bem. Aqui, no Sismuc, a
gente sente que aposentadotem valor.

na Câmara Municipal este mês.

Jornal Mobilização pede agilidade
no processo de PCCV dos guardas
Sismuc lança Jornal Mobilização
com o foco nos guardas municipais. O
jornal faz uma retomada de todo o
processo de negociação da categoria
com a prefeitura que foi interrompida

mas estão à falta de avanço na pauta
de reivindicações entregue no fim do
ano passado para a PMC, a ameaça do
banco de horas e o risco da profissão.
O co nteúdo p ode ser acessad o na

pela segunda vez. D entre os proble-

página do Sismuc.

EXPEDIENTE

acesse www.sismuc.org.br
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Confetam se prepara para
Campanha de Lutas
A Confederação dos trabalhadores
do serviço público municipal (Confetam)
lançou dia 2 a campanha salarial nacional, em audiência pública da Comissão
de Trabalho, de Administração eServiço
Público. A reunião foi proposta pelo depu-

A SegundaEtapa é o Lançamento da
Campanha (Nacional/ Estadual/ Municipal) e a entregada pauta definitiva para as
prefeituras.
A Terceira Etapa acontece em janeiro
e refere-se à Negociação da Campanha

tado Eudes Xavier (PT-CE). Segundo o
deputado, o lançamento da campanha
de 2011 reafirma, pelo terceiro ano consecutivo, o objetivo da categoria de con-

Salarial.
Para G raça Costa, presidente da
Confetam, "melhores salários não caem
do céu. Cada dirigente no sindicato, na

soli dar as conqui stas e unific ar a
mobilização por melhores salários.
A Confetam representa atualmente
mais de 1 milhão de servidores municipais, organizados em 17 federações e

Federação ena própria confederação tem
que assumir sua responsabilidade para
incentivar a mobilização e unidade dos
servidores. Temos que dialogar com a
categoria, com os vereadores para que no

650 sindicatos, dentre eles o Sismuc.
A D ireção Nacional da Confetam,
por sua experiência, considera que este
trabalho de esclarecimentos, mobilização
e lutasdeve ser uma das grandes priorida-

momento de reivindicar aos prefeitos estejamos fortese organizados."
Conheça abaixo os principais eixos
da campanha:
- G anho real de salário;

des em 2011. Afinal, não basta que em
determinado município a diretoria do Sindicato dos Servidores faça os cálculos de
percentual para reivindicar as perdas e
acrescentar o quese pretende ganhar.
É necessário que o conjunto dos
servidores, em cada órgão municipal, se-

cretaria, repartição, escola e posto de
saúde acompanhe, participe e esteja
conscientizado de que a força de sua
união é que pode tornar possível as conquistas salariais.
Iniciando este processo a D ireção da

201 1:
A Primeira Etapa consiste no acompanhamento da feitura e aprovação do
Orçamento Público Municipal.
A categoria deve articular com as

Confetam já estabelece que a campanha
salarial nacional terá três etapas, com a

Prefeituras e Câmaras Municipais a aprovação de recursos para a garantia de
reajuste salarial, piso domagistério, pla-

seguinte sequência de ações imediatas
neste período de fim de ano e início de

nos de carreira e cumprimentos de direitos da nossa categoria.

- Regulamentação da negociação
coletiva;
- Reajuste do Piso do Magistério;
- Piso Nacional da saúde;
- Concurso público;
- Implantação da mesa do SUS/SUAS;
- Orçamento participativo;

Bancada sindical aumenta nesta eleição
A bancada de deputados e senadores no congresso nacional voltou a crescer nas últimas eleições. Ao todo, 62

com uma bancada sindical com apenas
5% de representantes.
“Queremos com nosso mandato
construir uma sociedadejusta, socialista,

candidatos a deputado federal provenientes do meio sindical foram eleitos, 6 a

que melhore a vida do trabalhador e da
trabalhadora”, afirmou Tadeu.
O deputado estadual Tadeu Veneri

mais do que na eleição anterior. Para o
senado foram eleitos 6 nomes, apenas
um a menos do que em 2006. Com os

está no seu terceiro mandato como deputado estadual e começou como vereador

números atuais, o sindicalismo passa a
ter uma taxa de representatividade de
15,5% no poder legislativo federal. Pelo
estado do Paraná três nomes tem relações como sindicalismo:Ângelo Vanhoni
(PT), Assis do Couto (PT) e Florisvaldo Fier,
o Dr. Rosinha (PT). Este últimoiniciou suas
atividades no movimento sindical dos
servidores municipais de Curitiba, sendo
o primeiro vice-presidente do Sismuc.
Segundo Rosinha “essa últimaeleição teve um caráter importante, pois vários dirigentessindicaisentraram em campanha, principalmente porque a lutasindical é uma escola política. A conquista
dessa escola é restrita e é o que faz com
que muitos dirigentes sindicais partici-

em Curitiba, em 95. Veneri participa de
três comissões permanentes da Assembléia Legislativa: Defesa do Consumidor,
Saúde e Direitos H umanos.
pem da campanha e das eleições para
lutar por mais conquistas para a sociedade e defender os direitos dos sindicatos”.
Eleito vereador por Curitiba, em
1988, apoiado pelo movimentosocial e
sindical, dois anos depois o Dr. Rosinha
venceua eleiçãopara deputadoestadual. Em 1994 foi reeleito deputadoestadual e, na eleição seguinte, elegeu-se
deputado federal. Reeleito paraa câma-

ra federal, em 2002 e eleitonovamente,
pela terceira vez, em 2007. Rosinha agora prepara-se para cumprir seu quarto
mandato como deputado federal.
Para a assembleia legislativa do
Paraná a representatividade ficou abaixo
do que pode ser constatado no congresso.
Apenas três candidatos têm relação com
o sindicalismo: Luciana Rafagnin (PT), Tadeu Veneri (PT) e Professor Lemos (PT).
Com isto,o legislativo paranaense conta

acesse www.sismuc.org.br

"Estamos lutando pelo direito dotrabalhador junto com os sindicatos". afirma
Lemos.
Lemos destacou-se como presidente da APP-Sindicato e é mais recente na
trajetória como parlamentar. D epois de
ter ficado na suplência da assembleia
legislativa do Paraná, nas eleições de
2006, ele assumiu o cargo de deputado
em 2009 e segue para seu segundo mandato.
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Precari zação na prefeitura

Vereradores concordam com
precarização e aprovam banco de horas
A le i das 30 hora s sema nais
ininterruptas esem diminuição desalário

para assistentes sociais, fisioterapeutas
e terapeutas foi colocada em votação na
câmara dos vere ador es n os
dias 6 e 7 deste
mês. Mas a discussão se pau-

tra essa emenda desde a criação dela
pelo prefeito Luciano Ducci.
Na câmara, o Sismuc reivindicou a
retirada da emenda, pois o banco de ho-

complementação da emenda. O artigo
institui que o banco de horas dependa da
adesão dos servidores, o que dará a possibilidade de escolha aos trabalhadores.

ras precariza o serviço público, contribui
com o adoecimento dos servidores e impede a justa remuneração das horas ex-

Juliano afirma que “uma vez que a
demanda continuar existindo a prefeitura
dará um jeito de pressionar o servidor a

tou em torno da
emenda 3, a
qual autoriza a
implantação de

traordinárias e a contratação de novos
servidores, entre outros.
Juliano Soares, diretor do Sismuc,
explica “Lutamos por um serviço publico

usar o bancode horas”.E acrescenta “essa
discussão não existiria se houvesse concurso público para ocupar estes postos
em aberto. Outro motivo dessa lei é para

banco de horas
para os servidores da prefeitura . O Sism uc
ac om pa nh ou

de qualidade e nãopodemos precarizar o
atendimento. Como um Cras vaitrabalhar
sem a assistente social que está tirando
as horas? Como uma unidade de saúde
vai atender a população se a equipetiver

não ter que pagar osalário justo e nem a
hora-extra. Essa emenda é prejudicial ao
servidor”.
Além deste artigo, cada secretaria
fará por meio de um decreto a mudança

todo o processo
de tramitação
do projeto nos
dois dias de vot aç ão e s e
posicionou con-

desfalcada?”.
Os únicos vereadores que questionaram a emenda e se colocaram do lado
dos servidores foram a Professor Josete
(PT) e Pedro Paulo (PT).

necessária para adequar a emenda de
acordo com a sua realidade.
Juliano conclui: “Alertamos a todos
os servidores que tiverem algum tipo de
ameaça por não quereraderir aobanco de

Por fim, foi aprovado um artigo de

horas que denuncie ao sindicato.”

Pela autarquia,democracia e transparência

Servidores participarão da definição de
novo modelo para ICS, promete secretário
As direções do Sismmac e do
Sismuc reuniram-se mais uma vez
com a Prefeitura Municipal para tratardo ICS - Instituto Curitiba deSaúde. Foi na tardede 3 de dezembro,
sexta-feira, na PMC.

É preciso que o novo ICS, além
de autarquia, seja democrático e
transparente.
Mas, conforme se comprometeu Jamur, “a Prefeitura de Curitiba
não enviará nenhuma proposta so-

A direção do ICS negocia com a
Agência Nacional de Saúde (ANS)
um projeto de saneamento para o
instituto. O problema é que nem o
Conselho de Administração conhe-

bre a figura jurídica do ICS sem que
haja discussão com os servidores.
Este é um compromisso do prefeito
Luciano D ucci”, afirmou.
Negociar com os servidores é

ce oque estáse discutindo. Este foi
o questionamento inicial dareunião.
Segundo o secretário de G overno LuizFernando Jamur, a preocupação atual da PMC édefinir com a

muito necessário. O atual problema
com a ANS poderia ter sido evitado
em 1999, quando foi criado o ICS. Já
na época os servidores defendiam o
ICS como autarquia. Para seguir a

ANS as condições para encerrar o ICS
como serviço social autônomo. Então
se rá rec ons titu ído o ICS co mo
autarquia. Por passar a ser instituição
pública, sai do âmbito da ANS.
Para esta migração é necessário
dar solução aos passivos financeiro e
jurídico que o instituto venha a ter. E

talvez a Prefeitura necessite manter o
serviço social autônomo funcionando

dade de se rever acomposição dos Conselhos de Administração e Fiscal. O atual

além doprazo estabelecido pela ANS, em
julho de 2011.
Somente após um acordo com aANS
poderá se debater como será constituída
a autarquiaICS, afirmam asautoridades.
Os servidores defenderam a necessi-

Conselho Administrativonão assume suas
atribuições. Nega-se a discutir as questões centrais doICS. E ésurpreendido pela
imprensa com a “intervenção branca” da
ANS. O Conselho Fiscal não se reúne desde março.

acesse www.sismuc.org.br

legislação pública, fazer licitação, concurso.
Mas omodismo neoliberal não permitiu que se ouvissem os servidores. E
criou este monstrengo de duas caras.
Exibia aface privada diante da fiscalização pública; e pública paraa ANS.
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Ataqueaos direitos

Trabalhadores em educação conquistam isonomia
Os trabalhadores em educação auxiliares de serviços escolares e agentes
administrativos conquistaram novamen-

e um piso salarial de R$ 607,46 – sendo
um dos menores da PMC, a categoria vai
às ruas para exigir o piso de R$ 1.312,67,

te orecesso escolar do dia 22 de dezembro ao dia 3 de janeiro. Este recesso foi
conquista do abaixo–assinado lançado
há algumas semanas pelo Sismuc pedindo a liberação de todos os funcionários,

conforme estabelecido pelo movimento
nacional dos profissionais em educação.
A revisão desta situação foi assumida
como compromisso pela gestão da prefeitura, em negociação realizada no dia 19

juntamente com os professores.
“Essa conquista foi importante
para mostrar que só com a união dos
trabalhadores, que conseguimos avançar” afirma Cathia Almeida, diretora do

de março, mas atéo momento não houve
retorno.
Mobilizações também estão sendo
preparadas pelo coletivo. No dia 11 deste
mês foi realizada uma manifestação em

Sismuc.
Este debate sobre a necessidade de
isonomia no recesso de final deano das
escolas municipais é reincidente, pelo
segundo ano consecutivoos trabalhadores em educação avançam nesta pauta,
ela está inseridana campanha da catego-

defesa da valorização profissional, na
boca maldita, onde foi entreguea população panfletos denunciando a falta de reconhecimento da prefeitura e a importância das pautasreivindicadas pela categoria.
Estes são alguns dos movimentos

ria iniciada em setembro deste ano, a
necessidade é que seja incorporada ao
calendário escolar.
A campanha faz parte da luta da
categoria em favor das melhorias das

desses trabalhadores, que após as férias,
retomam aorganização do coletivo no dia
18 de fevereiro. Mobilizar para conquistar
esse é o mote do coletivo.
Camisetas, adesivos e cartão postal

condições de trabalho da categoria. Com
jornadas desgastantes de 8 horas diárias

da campanha pelo aumento piso salarial
podem ser retirados na sede do Sismuc.

Muitos alunos, várias atribuições e
poucos inspetores
Ostrabalhadores da educação atuam como auxiliares administrativosnas
escolas, organizando documentos, realizando o atendimento no pátio e
atendendo a comunidade na secretaria das escolas.Em alguns momentos
são “enfermeiros”, garantindo os primeiros socorros às crianças que se
acidentam. Também atuam como “professores” nas salas de aula, quando
estes profissionais
precisam
se ausent ar e m
di as d e
chuva ou
quando ficam doentes. Os
auxiliares
ta mb ém
são “psi-

cólogos”, atendendo crianças que têm
dificuldade de adaptação no ingresso
escolar e em conflitos entre alunos.Não
é raro também vê-los assumindo o papel de “telefonistas”, atendendo chamadas telefônicas. Eles também são
“educadores”, pois trocam fraudas e
dão banho nos alunosdas escolas especiais.
Asescolas de Curitibajá 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, devido à 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 estruturais
nas escolas para se garantir o atendimento adequado.

Fiscais vão as ruas mostrar descontentamento
com condições de trabalho
so com a XV e seguiram em passeata até
a BocaMaldita.

vo foi o agendamento de um calendário
de negociação com a prefeitura. H á 3
meses a categoria enviou um ofício à

comissãodos fiscais será recebida pela
administração da prefeitura.
Segundo Eduardo é um desrespei-

“A pop ulaç ão
agiu demaneira posi-

prefeitura solicitando estas datas,porém
só com a insistência, organização e

to da prefeitura "já faz anos que esta
reivindicação está em nossas pautas e

tiva, as pessoas liam
o Curitiba de Verdade. A mobilização foi

mobilização da categoria e após terem
ocupado o gabinete do prefeito, no dia 14
deste mês, que foi conquistada a data.

a PMC não faz nada.Nós, fiscais, precisamos entender que só com a nossa
união é que seremos ouvidos".

válida para mostrar à
população o descontentamento e também para unir a categoria. Foi um ponta-

D ia 17, às 11 horas, no Ed. D elta a

Mais de 50 fiscais participaram de

pé inicialimportante”,
avalia o fiscal e diretor do Sismuc Eduardo Recker Neto.

um ato, no último dia 19, para expor os
problemas relacionados ao trabalho na
prefeitura. Esta foi a primeira vezque a
cidade viu uma manifestação coletiva
específica dos fiscais. Utilizando de

Os fiscais cobram agilidade nas negociações com a prefeitura para rever o
piso salarial da categoria. Com um dos
menor es salár ios da p refeitur a (R$
716,96) e sem um plano próprio, a cate-

muita criatividade, eles chamaram a
atençãode quem passava pela RuaXV,
varrendo o calçadão, levando faixas e
distribuindo jornal. Eles seconcentraram na esquina darua MonsenhorCel-

goria lutapela valorização profissional e
exige piso de R$ 1,7 mil. A atividade faz
parte da campanha “Sem fiscal a cidade
vira um caos!”.
Outra atividade deliberada no coleti-

acesse www.sismuc.org.br
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Diretores constatam banco de hoGuardas enfrentam processos ras irregular em escola municipal

Não se acomodaram

F al t a s d a g re v e p o de nã o im p ed i r c re s c im e nt o
O Sismuc informa aos guardas
municipais que, por conta das faltas
da greve realizada em fevereiro, não
alcançaram a pontuação necessária
para o avanço de nível, façam a
inscrição para o crescimento horizontal e licença prêmio.
O sin dicato e ntrou co m uma
medida cautelar que poderá fazer
c om q ue e ss as f al ta s se ja m
desconsideradas da contagem.

O Sismuc em reunião com a
prefeitura questionou este procedimento, e esta falou que irá estudar
o que pode ser feito.
Além desses dois temas, a última reunião do coletivo da guarda
deste ano terá como pauta o mandato de injunção e a saída do posto
no dia do ato. A reunião será dia 16,
às 19 horas, no Sismuc.

I PM C co b ra d a a po se n ta do r i a m a s nã o r e pa s s a
O desconto da previdência dos
guardas municipais incide sobre o
vencimento, as horas extras e a gratificação de segurança, que é 50%
de todo trabalho realizado. Porém, o
desconto da grati ficação de segurança em cima das horas extras não
está sendo incorporado na aposentadoria.

Em visita à
escola municipal
Campo Mourão,
na regional do

Em reunião
realizada hoje,
na escola, com a
presença da che-

Portão, diretores
do Sismuc descobriram que existe a prática irregularde banco de

fe do núcleo do
P o r t ã o ,
Elizabeth, para
debatero assunto, a informação

horas. D evido à
falta de servidores sufi cien tes
para realizar as
atividades,os tra-

foi desmentida.
Se gun do el a,
não existe nenhuma orientação do núcleo

bal hado res se
vêem obrigados a exceder as oito horas
diárias de trabalho. Mas, ao invés dereceber pelas horas a mais com os devidos
adicionais, eles acumulam esta sobra em
um banco de horas irregular.
Questionada pelos diretores Juliano

para realização
de banco de horas nas escolas e cmei’s.
“H ora trabalhada é hora paga”, disse ela.
Para Juliano Soares,“fatos comoeste
provam que existe um problema de gestão
na rede públicamunicipal, pois os diretores
agem de forma irregular emalguns casos e,

Soares e Cathia Regina Pinto de Almeida,
a diretora da escolaNoeli Rizardo admitiu
que promove a troca da hora extra por
horas de folga e disse que esta é uma
orientação dada pelo núcleo.

além disso, o banco de horasé uma prática
ilegal que retira direitos dostrabalhadores.
A extensão da jornada de trabalho normal
deve serpaga em dinheiro, com os devidos
adicionais”.

CMS defende protagonismo do estado em frente a crise
Nacional e Popular dos Movimentos Sociais”, ressaltou Rosane.
A reunião estadual de balanço anual

A Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS) aprovou um documento onde
afirma que o “ajuste fiscal” proposto por
setores do governo é a pauta dos derrotados na s últimas eleições e que o
enfrentamento à crise do capitalfinancei-

foi realizada dia 11 deste mês, na qual o
Sismuc participou, alguns pontos foram
levantados para o próximo ano. As principais propostas foram à solicitação de uma
agenda com as direções sindicais, criação
de G T’s de formação, comunicação e finan-

ro internacional – e do imperialismo passa pormaior protagonismodo Estado.
No documento “Movimentos Sociais: luta e unidade popular para avançar”,
a CMS faz um resgate das ações realiza-

ças, criação de blog, prioridade nas pautas
gerais dos movimentos sociais, como a
luta pela reforma agrária, contra as
privatizações, contra correios S.A., a favor
da reforma universitária, PNDH , petróleo é

das ao longo de 2010, onde levou àsruas
as bandeiras do seu projeto nacional e
po pu lar , “ de rro ta r a c and ida tu ra
demotucana nas urnas e eleger aprimeira
presidenta do Brasil”.
Além do balanço da atuação da Coordenação, que congrega CUT, MST, UNE e
Marcha Mundial de Mulheres, entre outras importantes entidades populares, a
reunião realizada segunda-feira na sede
nacional da Apeoesp apontou paraa necessidade de fortalecer a organização da
CMS, pois “mais do que disputar os rumos
de um governo, precisamosestar preparados, unidos e mobilizados para afirmar
um projeto de país”. “A palavra de ordem
em 2011 é avançar”, sublinha o documento.

Para concluir o documento formulado pela CMS Nacional ressalta a importância de grandes revolucionários.
"E a faremos entoar todos e todas,
num gigante coro coletivopelo desenvolvimento que seja geradorde igualdade e
qualidade de vida, pela verdade e ajustiça. Para construir o futuro no presente
com as contr ibuições legadas por
Tiradentes, Zumbi, Bárbara H eliodora,
LuizaMahin, Anita G aribaldi, João Cândido e tantos e tantas que ao fazerem do
sonho da liberdade sua razão de ser, o
transformaram em bandeira de todo um
povo.

Avante, como já disse um velho comandante, com a experiência dos anos e
o entusiasmo do primeirodia."
Na avaliação de Rosane Bertotti, secretária nacional de Comunicação da CUT
e representante da Central na CMS, temas
como a defesa do pré-sal, da valorização
do salário mínimo, da reforma agráriae da
democratização da comunicação ganharam destaque no conjunto de intervenções. “O fundamental, para nós, élutarmos
por medidas que protejam e projetem o
país para frente. Isso só será possível com
a construção de um Estado democrático
com caráter público e participação ativa da
sociedade, como está expresso no Projeto

acesse www.sismuc.org.br

nosso, democratização da comunicação e
copa do mundo(higienização dapobreza),
entre outras.
“É importante o Sismuc estar inserido
na CMS porque é um espaço onde
aglutinamos força para avançar na luta da
conquista de um projeto popular” avalia
Alessandra Oliveira, diretora doSismuc.
A CMS nasceu em 2003, como expressão da necessidade do movimento
social brasileiro de intervir de forma articulada na conjuntura, combinando, ao longo
deste período, negociação política e
mobilização da vontade popularcomo duas
faces da mesma moeda.
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Troca de informação

“O sindicalismo sempre foi
marcado pela juventude, e
hoje não é diferente"
O entrevistado deste mês do Jornal do Sismuc é o Sérgio Bertoni. Sérgio começou sua
trajetória no sindicalismo como secretário da comissão de fábrica dos trabalhadores da
Ford. Foi estudar filosofia em Moscou conheceu a Tie, onde se tornou coordenador da
entidade em 1990, e desde 2001 é coordenador da Tie-Brasil.
A Tie(Transnational Information Exchange) é uma rede de trabalhadores criada em
1978, para troca de informações sobre empresas transnacionais para que os trabalhadores pudessem desenvolver suas estratégias sindicais em nível global.

J or n a l d o S i sm u c : Como surgiu a

líticas de uma forma global, consegui-

jogo.

t e

idéia de formar a entidade?
S é r g i o B e r t o n i : Nos anos 70 as
multinacionais e as

mos avanços tantosfinanceiros como de
organização social. Em alguns casos o
apoio internacional

J S :Um dos modos da Tie atuar na
sociedade é através de cursos, como
são?

uma parte da juventude, mas não dá para
dizer que a juventude não querparticipar.
Talvez a gente crie uma ilusão na nossa

é fundamental eestratégico em outros

S B : D epende do projeto, depende
do programa agente atua de mododife-

cabeça de que nós queremos ter 100% da
juventude participando, mas será queesse

serve como apoio
solidário. O que vale
mesmo é a organização dos trabalha-

rente. Existem cursos abertos a população em que podem participar jovens,
trabalhadores etrabalhadoras que este-

é o objetivo? Será que é só quantidade ou
gente precisa também ter qualidade?
J S : E para atrair os maisjovens, o que
é necessário osindicato fazer?

transnacionais foram avançando o
seu domínio sobre o
mundo, tendo algumas, orçame ntos
maiores que de muitos países. E preocupados com essa

É impre scin dível que
o sind ica t o a tue d e
uma f o rma mais glo b a l e que stio ne a
p olítica de sta f o rma

dores. Mas a principal ajuda está na

jam interessados em debater temas
co mo m ape amen to
comparativo, constru-

S B :Falta mudar o
discurso, falta deixar o

Te mo s qu e come çar a d ialo ga r
com a juve nt ude ,
e nt en de r o qu e
e la e stá q uerend o, deix ar a a rro g ân cia d e lad o

dominação oconselho mundialde igrejas em 1978 convidou varias organiza-

melhora do nível de
organização no local de trabalho, pois esse ainda hoje está

ção coletiva de conhecimento, comunicação,
disputa de hegemonia,

ções e vários especialistas para uma conferência internacional. E foi nessa confe-

aquém do que a gente desejaria,porém
está muito mais forte do que eranos anos

coordenação internacional de redes, coorde-

rência que se chegou a conclusão de que
os trabalhadores precisariam deuma rede
para a troca de informações e experiências, afim de evitar que as empresas os
usassem e assim poder atuar em conjunto

70 do que nos anos 80.
J S: E na dinâmica do sindicato, qual
a principal mudança?
S B : Olha melhora o entendimento
do sindicato sobre algumas questões que

n aç ão d as l ut as ,
precarização da vida e
do trabalho, quem quiser discutir isso pode participar.

globalmente.
J S : O que acrescenta ao sindicato
que tem seus dirigentes participando da

parecem tão complicadas e estranhas ao
movimento. Quando o sindicato descobre que isso acontece em outrospaíses,

J S : A Tie centra
muitas ações em projetos voltados a
juventude. Com isso o quevocê percebe

nos, nós somos super diferente da velharada”, só que o cara tem
medo da internet. O sindicalista precisa

Tie?

outras regiões ele passa entender que
não é uma loucura do seu gestor do seu
patrão, mas que faz parte de umproces-

da juventudeno sindicalismo hoje?
S B : Eu acredito que o sindicalismo
sempre foi marcado pela juventude e
hoje não é diferente. Luiz Inácio, pra
quem não sabe, não nasceu velho ele
tinha menos de trinta anos quando começou no movimento sindical. O problema é que mudaramas formasde falar, os
diálogos, os discursos e talvez isso afas-

aprender a adotar asnovas linguagens,tem
que ter uma relação mais direta com o
jovem, tem que escutar o jovem. Temos

S B : Para começar, nós começamos
entender que muitas das coisas que as
empresas fazem localmente têm fortes
ligações internacionais, essas ações estão ligadas aos objetivos globaisdas empresas. Então, passando a atuar de uma
forma mais global equestionar essas po-

so global. Ele começa a pensar uma forma de diferente deatuar de dar respostas, perde umpouco a ilusão de que tudo
isso é parte de um jogo da burrice do
empresário ou do administrador e começa a entender o que esta por traz deste

acesse www.sismuc.org.br

sindicalês de lado, falta
entender que há outros
meios de trazer a juventude para o sindicato, e
principalmente entender
existem outros meios de
comunicação as novas
mídias. Tem alguns companheiros que falam:
“não nós somos moder-

que começar a dialogar com essa juventude, entendero que ela esta querendo, deixar a arrogância de lado. Tem sindicalista
que acha que sabe muito, ele tem que
abaixar um pouco a bola e ouvir um pouco
mais a companheirada.
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Prestação de contas

Curtas

Frente parlamentar pelo fim da
violência contra as mulheres
No D ia Internacional pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres (25de novembro) foi lançada
na Câmara dos D eputados a Frente Parlamentar
pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
A Frenteé uma iniciativa da deputada Janete
Pietá, coordenadora da bancada feminina no Congresso Nacional, comapoio das centrais sindicais.
Com ela, a temática ganhará mais um espaço de
discussão e deliberação de ações a partir de dados
e estatísticas, construindo formas de combate a
violência e cobrando dos governos estaduais e
municipais a implementação de políticas quecoíbam a violência, como a Lei Maria da Penha e o
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres.
A secretária da Mulher Trabalhadora da CUT,
Rosane Silva, presente ao ato, destacou a unidade

das centrais frente a um tema que ainda encontra
grande resistência na sociedade, sendo possivelmente a violação dedireitos humanos mais tolerada socialmente.
Com informações da Imprensa CUT

Escola do MST
recebe melhor
nota do ENEM
A Escola Sementeda Conquista, localizada no
assentamento 25 de Maio, em Santa Catarina, foi
o destaque do Exame Nacional em 2009, conforme noticiado na página oficial do Enem. Ela ocupou
a primeira posição no município, com nota de
505,69.
Nesta escola estudam 112 filhos de assentados, de 14 a21 anos. Ela é dirigida por militantes
do MST e os professores foram indicados pelos
próprios assentados do município de Abelardo Luz,
cidade com o maior número de famílias assentadas no estado. São1.418 famílias, morando em 23
assentamentos. A primeira colocação no Enem foi

Segundo a página do MST, “essa conquista,
histórica para uma instituição de ensino do campo,
ficou fora da atenção da mídia, como também é
pouco reconhecida pelas autoridades políticas de
nosso estado. A engrenagemideológica sustentada
pela mídia e pelas elites rejeita todas as formas de
protagonismo popular, especialmente quando essessujeitos demonstram, na prática, queé possível
outro modelo de educação”.
Com informações dapágina D iário Liberdade.

comemorada pelas famílias de sem-terra.

Desmatamento da
Amazônia alcança menor taxa em 22 anos
Entre agosto de 2009 e julho de 2010, a
Amazônia perdeu 6.450 quilômetros quadrados
(km²) defloresta. É a menor taxa anual de desmate
registrada pelo Inpe, desdeo início do levantamento, em 1988.
A área desmatada equivale ao tamanho do
D istrito Federal ou a quatro vezes o da cidade de
São Paulo. O número foi divulgado ontem (1°)pelo
diretor do Inpe, G ilberto Câmara, erepresentauma
queda de 14% emrelação ao ano passado, quando

o desmatamento atingiu 7,6 mil km² da Amazônia
Legal.
Com a taxa de anual de 6 mil km², o Brasil se
aproxima da meta de reduzir o desmatamento da
Amazônia em 80% até 2020. Pelo cronograma,
assumido em compromisso internacional, daqui a
dez anos, opaís chegará a umataxa anual de3,5mil
km² de desmate. O governo já cogita antecipar o
cumprimento da meta para 2016.
Com informações do O bservatório Social

acesse www.sismuc.org.br

Demonstrativo de Receitas e Despesas
Abrila Junhode 2010
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Luta pelo PCCV

Coletivo da Guarda define nova
manifestação para dia 11 de janeiro
G uardas municipais e representantes da administração da prefeituravoltaram a se reunir neste mês para debater o
Plano deCargos, Carreiras e Vencimentos

partir da publicação do PCCV da guarda, a
categoria terá maisum ano para concluir
o estatuto. Também foi garantido crescimento horizontal para todos os trabalhadores do quadroespecial, que numprimeiro momento a prefeitura havia retirado da
proposta.

da categoria.. Essa mesa foi conquista da
forte mobilização no último mês. Após 2
meses sem reunião os guardas realizaram 3 dias de manifestação que contou
com cerca de 100 guardas. Nos dias 12
e 22 denovembro foram distribuídos panfletos à população e puderam ser ouvidos
apitos e palavras de ordem por quem
passava na Boca Maldita. Para finalizar,
no dia 26, osguardas ocuparamo gabinete do prefeitoe conquistaram o calendário de reuniões.
A reunião do dia 9 de dezembro com
a prefeitura foi pautadaem torno da proposta da prefeitura.
No coletivo dos guardas acategoria
fez um levantamento dos principaispontos que precisam ser alterados. Esses
pontos foram apresentados pela comissão, porém em alguns deles a prefeitura
já advertiu que não haverá negociação.
São eles:
• Nos crescimentos o valor de passagem de nívelnão aumentará, permane-

As demais questões serão discutidas
na próxima reunião, dia 11de janeiro,bem
como uma tabela que oSismuc se comprometeuem elaborar, com oenquadramento

cem 1,4% no horizontal e 6% no vertical;
• Já na proposta de haver um crescimentopor qualificação, SolangeMattiello,
diretora de política de pessoas do Rh,
informou que não será possível, pois já é
utilizado como prova de títulos para o
crescimento vertical;

secretário de recursos humanos, Paulo
Schimidt. Além disso,também estudará a
possibilidade da incorporação de 100%

• E, por fim, não seránegociável um
ganho maior que 2,8% no salário base e
para todo o quadro especial.
Outro ponto que houve divergência

que suporte o avanço até a aposentadoria e não trave o crescimento da guarda
municipal”.
Quando questionada sobre a cha-

foi no estágio probatório, no qual Solange
afirmou não ter governabilidade para po-

mada de novos guardas municipais,
Mattiello informou não ter previsão.

der discutir, mas que repassará para o

O único ponto acordado foi que a

Guardas são agredidos durante
Operação Parque
Uma confusão generalizada no Par-

mou Aparecido, daG uarda Municipal a

da categoria no crescimento horizontal e
a elaboração de uma tabela maior.
D iogo Monteiro, diretor do Sismuc,
afirma “precisamos de uma tabela maior

do quadro por tempo de serviço, e aexplicação, por parte da prefeitura, doque seria
o cumprimento dos deveres exigidos para
mudança de nível.
No dia 16, ocorre o último coletivo do
ano. Onde serão discutidos da guarda municipal na construçãodo PCCV.
D iogo Monteiro conclui: “este plano
ainda está sendo discutido, é importante
que as pessoas compareçam nas reuniões de coletivo para decidirmos os próximos passos, é de extrema importância
para fazer nossas escolhas para estruturar
nossa carreira” e acrescenta, "o resultado
da nossa negociação depende do nosso
nível de organização e mobilizaçãoe não
das vontades da administração".

Salário Mínimo muito longe do real
Um
dos deb at e s

E n quan to a
disputa é

que tem
sido travado pe-

po r um a
dif eren ça

que Barigui, no dia 31 de outubro, expôs, mais uma vez, a deficiência na

uma rádio.
Fa lta equ ipa men to

gestão da guarda municipal deCuritiba.
D epois de uma abordagem a donos de
carros que mantinham o volume do
som do carro acima do permitido,guardas foram agredidos a garrafadas. No
meio da confusão, um dos guardas foi

Naquele dia a Operação Parque,
como vem sendo chamada, estava
sem chefia responsável. Os equipamentos necessários para controle de
distúrbio civil estavam nasede da guarda e t ranc ados . O prob lema é

atingido no queixo e precisou ser levado
para o hospital. Alguns outros guardas
também foram atingidos,mas não com
tanta gravidade.
A situação só foi controlada com a

potencializado pela falta de reposição
de material logístico. Muitos guardas
procuramnovos equipamentos e pe-

e em pres ários é sobre o reajuste dosalário mínimo. O valor
exigido pelos representantes das cen-

que o salário mínimo
ainda está
muito longe de garantir uma
vida digna aos brasileiros. Segundo levantamento do D ieese, em outubro de

chegada de viatura da guarda em reforço etambém com a presença de policiais militares. “Eram muitas pessoas,
uma verdadeira multidão que não tinha
nem como contar. Ficamos ali sendo
agredidos até que o reforço chegou e
conseguimos controlara multidão”, afir-

çasdo uniforme c om o
bota, colete,
coldri e camisas, mas não
há material
disponível.

trais é de R$ 580, mas o governo, por
meio de declarações de ministros, vem
sinalizando com R$ 540. A medida interfere diretamente na vida de aproximadamente 43 milhões de brasileiros
que recebem o salário mínimo e será
oficializada em 1º de janeiro.

2010 este valor deveria ser de R$
2.132,09, cumprindo os preceitosconstitucionais de atendimento às necessidades vitais básicas da família, como
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social.

las centrais sindic ais
co m o
governo

acesse www.sismuc.org.br

de R$ 40,
e stu d o s
m os t ra m
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Coluna Cultural
Calendário de Lutas

Sinopse: Um ano em
um filme
Amarcord éum dosfilmes mais auto-biográfico de Federico Fellini. A história
se passa numa pequena cidadeitaliana. O filme resgataa década de 30,em plena
efervescência do facismo. Através dos olhos de Titta(Bruno Zanin), o cineasta nos
apresenta suas lembranças, navegando
pelo humor,sexo, política, família e religião.
Entre os personagens estão o pai e a mãe de
Titta, que constantemente batalham para
viver,além de um padre que escutaconfissões só para dar asas à sua imaginação anticonvencional. Amarcord é extremamente

16/12-Coletivo Guardas
Municipais
Horário:19horas
Local:Sismuc
18/12 – Dia de protesto
Horário:9hs
Local:PraçaSantos Andrade
21 à 23/01- Curso de formação (Organização erepresentação sindicaldebase)
Horário:8hsàs 17hs
Local : Sismuc

bem humorado, marcado pelas presenças
de atores desconhecidos e pelo calor do
povo, característica de todos os filmes de
Fellini. Mas não deixa de ser uma crítica
pertinente aos valores da época, uma sociedade extremamente provinciana e cheia
de pudores.

18/01Coletivo Saúde
Horário:19horas
Local:Sismuc
23/02Assembléia de aprovação depautade reivindicações
2011
Horário:1ªchamada18:302ª
chamada19hs
Local:Sismuc

Hora de se preparar para 2011
O sindicato encerra mais um ano demuitas conquistas para ostrabalhadores.
Por outro lado, a gestão Richa/D ucci manteve as medidas neoliberais na prefeitura deCuritiba, precarizando o trabalho e desvalorizando o servidor. “é necessário ressaltaras conquistas, mas aprender com o que vivemos” garante Alessandra
Oliveira, diretora do Sismuc.
Os acontecimentos do ano só reforçam a importância de manter a organiza-

D ir et o r: Federico Fellini
T ít u l o: Amarcord
T ri l ha So n or a : Nino Rota
D ur aç ã o: 127 min.
A n o : 1973
G ên er o: Comédia
C or : Colorido
C la s si fi c aç ã o: 14 anos

ção e a mobilização, visto que as grandes conquistas do ano que passou foram
após a união das categorias e metas conjuntas estabelecidas. Em 2011 é
necessário manter a luta por nenhum direito a menos e mais avanços.
Alessandra lembra ainda que “em 2011 é imprescindível que a categoria
acorde para as questões que o sindicato aponta, e também para todos os
problemas elencados dentro dos locais de trabalho, só assim para avançarmos
nas nossasconquistas”.

Resenha:
A viagem do elefante
O elefante é a porta de entrada a um mundo de fantasia no livro de José
Saramago intitulado “A Viagem do Elefante”. A história conta a ida de um elefante
até a Áustria, mandado pelo Rei D . João III,
onde será o presente de casamento do
arquiduque Maximiliano da Áustria.
Em alguns momentos, o elefante é
endeusado, causando espanto e comoção
por onde passa, porém em outros ele não
deixa de ser o "bruto paquiderme de quatro
côvados de altura a descarregar mal cheirosas excreções".
Entre salomãoe o resto do mundo existe
um homem. Subhro, o tratador de elefantes,
ele é um personagem central na trama. É pela
voz do indiano intelectualizado que saem as
críticas mais afiadas ao sistema. Montado na
nuca de salomão, ele observa as armações
religiosas epolíticas que se estabelecem no decorrerdo trajeto. Segundo ele: “Não
é que o elefante pareça um homem. É, sim, o homem que se assemelhaao bicho,
num jogo retórico apaixonante”.

acesse www.sismuc.org.br

