
Ofício nº0331/2011     Curitiba, 21 de dezembro de 2011

Prezado Senhor

SISMUC- SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE  CURITIBA  E  COMISSÃO  DE  NEGOCIAÇAO  DA  GREVE  pela 
conquista  das  trinta  horas  semanais  vêm  mui 
respeitosamente expor e solicitar o que segue a respeito 
da  reabertura  das  negociações,  com  vistas  a  um 
entendimento. 

Considerando a manifestação do chefe do Gabinete do 
Prefeito  Sr.  José  Antonio  Andrigueto  a  respeito  do 
constrangimento que tem sido causado ao Prefeito pelos 
cafés da manhã que têm sido realizados nas proximidades 
do seu  apartamento e que eventual suspensão dos mesmos 
poderia resultar em reabertura das negociações, vêm expor 
o que segue. 

Os servidores em Assembléia decidiram que deixarão de 
realizar o café de amanhã dia 22 de dezembro de 2011 nas 
proximidades da residência do prefeito como gesto de boa 
vontade pela reabertura das negociações. 

Por  outro  lado  solicitam  que  seja  agendada  mesa 
negociação para até, no máximo, sexta-feira dia 23 de 
dezembro de 2011, às 12 horas, também como gesto de boa 
vontade.

Caso não haja o referido agendamento para até o dia 
23 de dezembro de 2011 às 12 horas, as atividades nas 
proximidades  da  residência  do  prefeito  Luciano  Ducci 
serão retomadas no mesmo dia, com maior intensidade e por 
tempo indeterminado. 
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Destaque-se  que  a  negociação  deve  ocorrer  com 
diretoria do sindicato e comissão de negociação que foi 
eleita em assembléia pelos servidores. 

Atenciosamente.

Marcela Alves Bomfim
Presidente do SISMUC

Comissão de Negociação

Excelentíssimo Senhor
Luciano Ducci
Prefeito Municipal de Curitiba.
N/C
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