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FORMAÇÃO

2 temas sindicais urgentes: greve e OLT
Sismuc propõe debates e ações 
práticas sobre dois temas im-

portantes para a luta dos trabal-
hadores: a organização de base e 

o direito à greve. Entenda mais 
nas  páginas 6 e 7.

precisa mudar

DENÚNCIA

A mudança de local do Labo-
ratório é necessária para am-
pliação. A data de transferên-

cia é indefinida e servidores 
reclamam da falta de segu-
rança.Mais na página 10.

Com muita luta e mobilização 
permanente, educadores con-
quistam muitos avanços no 
Plano de Carreira. Na Saúde, 
enfermeiros, ASBs, TSBs e Auxil-
iares de Enfermagem continuam 
mobilizados em busca dos direi-
tos “esquecidos” pela Prefeitura. 
Mais na página 4

Rua Monsenho Celso, 225, 9º andar - CEP: 80.010-150

ENTREVISTA

Integrante da comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia pesquisou 
a situação nos presídios do Paraná 
ao longo de dois anos e constata a 
situação de barbaridade. Confira na 
página 9.

Laboratório municipal
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ORGANIZAÇÃOTem uma ideia legal de texto? 
Escreva e envie para a Coluna 
do Leitor do Jornal do Sismuc: 
imprensa@sismuc.org.br

2

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba
Endereço: Rua Monsenhor Celso, 225, 9º andar

Centro - Cep: 80.010-150 - Curitiba/PR
Telefone/fax: (41) 3322-2475

Email: imprensa@sismuc.org.br / Site: www.sismuc.org.br
Jornal. Respons.: Manoel Ramires (DRT 4673)

Jornalistas: Pedro Carrano (MTb 5064)
Charges e ilustrações: Simon Taylor

Diagramação: Guilherme Carvalho (MTb 4492)
Revisão: Adriana Kalckmann

Impressão: Grafinorte
Tiragem: 15 mil exemplares

» Coordenação Geral
Ana Paula Cozzolino

» Coordenação de Administração 
Everson Roberto Schiessel

» Coordenação de Finanças 
Rosimeire Aparecida Barbieri

» Coordenação de Estrutura
Irene Rodrigues dos Santos

» Coordenação de Comunicação e Informática
Adriana Claudia Kalckmann

» Coordenação de Assuntos Jurídicos
Rita Choinski Kloster

» Coordenação de Formação e Estudo Socioeconômicos
Eduardo Recker Neto

» Coordenação de Políticas Sociais
Alzira Steckel

» Coordenação de Organização por Local de Trabalho
Cathia Regina Pinto de Almeida

» Coordenação Políticas Sindicais e Relações de Trabalho 
Patrícia de Souza Lima

» Coordenação de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente
Vera Lucia Armstrong

» Coordenação de Aposentados 
Salvelina Borges e Natel Cardoso dos Santos

» Coordenação de Gênero
Maria Aparecida Martins Santos

» Coordenação Juventude
João Guilherme Bernardes 

» Coordenação de Etnia
Dermeval Ferreira da Silva

» Coordenação de LGBT
Patrícia Cristina Gonçalves

» Suplência da Direção
Alice da Silva

Alzira Isabel Steckel
Andrea da Silva Sampaio

Ari Junior de Miranda
Carmem Lucia Amaral Reichdal

Daniel Augusto Simões
Elaine Cristina Borba dos Santos

Edilson Aurélio Melo
Eva Kovalczykovski
Everson Camargo

Giuliano Marcelo Gomes
Guilherme Felippe do Prado

Henrique Ramos Santana
Ilma Alves Bomfim

João Medeiros Pereira
José Ezael Pott Ferrando

Leandro Francel Alves Servilha
Leila dos Santos

Linda Alice Góes Gregorczuk
Lurdes Farias

Luiz Carlos da Silva
Marco Aurélio Fernandes Jesus

Marlene Aparecida Santos Cazura
Marlene Camargo Melo

Maria Cristina Lobo Oliveira
Maria Lia Rosa
Mario Barbosa

Mauro Scarmocin
Paula Regina Jardim Campos

Paulo Canova Filho Rita
Sebastião Rodrigues Alves

Simone Anciut Pires
Sonia Maria Barbosa Campos

Sonia Nazareth Duarte
Suely Terezinha de Souza Araújo

Vera Lucia Martins Pio

» Conselho Fiscal
Augusto Luis da Silva

Icléa Aparecida Alves Mateus
Laurindo Corte Filho

Paulo Gomes

» Suplência do Conselho Fiscal
Arno Emilio Gerstenberger Junior

Isaias Rufino Bezerra
Odilon Adriano de Oliveira

Osni Narestki Renato Alves Ferreira

editorial

Torcida, mobilização e pautas
Com a Copa do Mundo sendo realizada no Brasil, os ânimos daqueles que são a favor e contra 

o evento ganham contornos em que o debate político se aproxima das brigas de torcida. Formar opin-

ião sobre isso, portanto, é um desafio. Entendemos que é preciso contextualizar as coisas e analisar 

a questão a partir do olhar do trabalhador. Dessa forma, uma coisa falar sobre futebol e, outra, sobre 

Copa do Mundo. Jogar e torcer é muito bom. Abrir mão de direitos, não. A Copa é um megaevento 

da FIFA. O futebol é um patrimônio cultural. A seleção brasileira é representativa em um ambiente de 

integração entre os povos. A CBF é uma entidade que administra recursos da iniciativa privada, que 

tem interesse em lucro. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa.

Então, como separar o joio do trigo? A resposta está na pergunta: “Copa pra quem”? Para 170 

mil famílias removidas, a Copa deixará uma memória diferente do que para aqueles que fazem parte 

da minoria da população brasileira que pode adquirir ingressos para os jogos. Muito menos para as 

centenas de manifestantes que receberam mandados de busca e apreensão, sofreram violência policial, 

foram intimados ou presos – ainda por cima com base na Lei de Segurança Nacional (LSN), sancionada 

em plena Ditadura Militar. Menos ainda para os trabalhadores, principalmente da construção civil, 

postos em situação similar à de trabalho escravo, como o operário que morreu na obra da Arena 

Pantanal (Cuiabá-MS).

Enquanto isso, a mídia só fala do megaevento, deixando de lado fatos relevantes, como a greve 

dos professores no Rio, manifestações dos sem-teto em São Paulo, e dezenas de atos pedindo saúde 

e educação públicas de qualidade. Em Curitiba, inclusive, por conta do contexto de Copa, os orga-

nizadores da manifestação que conquistou mesa com a Prefeitura após as enchentes no CIC foram 

intimados para dar esclarecimentos na Polícia com base na LSN. E não podemos cair no discurso de 

que só baderneiros e black blocs estão protestando e que deveriam mesmo ser reprimidos. Primeiro 

porque estão acontecendo muitas outras manifestações para além de “Não vai ter Copa”. Segundo 

porque black bloc é outra coisa.

Desde 1975, acontecem os encontros do G-7, que depois virou G-8. Em 1998, os movimentos 

contrários ao projeto neoliberal de globalização organizam a Ação Global dos Povos (AGP), que acon-

tece simultaneamente à reunião. Nesse “dia de ação global”, vários movimentos radicais e sociais, em 

sua maioria anticapitalista, organizam uma grande manifestação na cidade sede do encontro. Essa 

grande manifestação é diversa e não tem direção, sendo auto organizada das bases e por setores. Cada 

setor é chamado de bloco e a ele são atribuídas cores. Cada bloco, de cada cor, organiza um setor da 

manifestação. Cabe ao bloco preto (black bloc, em inglês) ficar responsável por proteger os presentes 

contra a violência das forças de segurança, que nesses eventos é privada. Eles também costumam 

depredar símbolos capitalistas, como bancos.

Desde junho de 2013, quando milhares foram às ruas de maneira não organizada, muitos ten-

taram reproduzir a tática da AGP ali na hora. De certa forma, deu certo, mas diferente dos dias de ação 

global, em que os manifestantes estavam em ato contra a globalização, nas Jornadas de Junho cada 

um levou sua pauta. Cada um também levou sua visão de mundo, seu nível de organização e de ma-

turidade política. Jovens que nunca protestaram, mas que veem a necessidade de avanços somaram-se 

à esquerda e à direita brasileiras - ambos os setores oportunizavam o movimento para incutir suas 

próprias pautas, da reforma política à PEC 37. Além disso, muitos policiais à paisana (P2) estiveram pre-

sentes, incitando a violência e o vandalismo entre os manifestantes, muitos dos quais sofrem opressão 

desde que nasceram e não encontram maneiras de dar vazão ao ódio de classes. Assim, formou-se o 

segmento que a mídia brasileira chama equivocadamente de black bloc.

Assim, enquanto não faz sentido legitimar ataques ao patrimônio público ou mesmo a peque-

nos burgueses, também não podemos comprar o discurso reacionário que prega: “Bandido bom é 

bandido morto”. Acreditamos que é preciso encontrar novos caminhos para o diálogo entre as ruas, as 

instituições e, hoje, as redes. Por meio de uma plataforma digital, por exemplo, no começo do mês a 

cidade de São Paulo somou o acúmulo de 126 audiências públicas, pontuações da gestão e, principal-

mente, incorporou anseios dos manifestantes na rua - desde o MTST até os tradicionais Central de Lutas 

Populares, Frente de Luta Por Moradia e União Nacional de Moradia. O Sismuc também acredita que é 

possível chegar a um consenso entre os históricos e os novos movimentos, convergindo para avanços 

possíveis, tangíveis e que dependem apenas da unidade entre as organizações.

Sem terrinhas jogam futebol 
no Acampamento Herdeiros da 
Terra de Primeiro de Maio, em 
Rio Bonito do Iguaçu-PR. Julho 
de 2014. Foto: Joka Madruga-
Fotografia.

imagem do mês



ORGANIZAÇÃO Encontre documentos e leis na 
página do Sismuc com facilidade:

sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp
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estado de mobilizaçãoplano de carreira

Servidores da 
Fundação Cultural: 
arrumar a casa
por Pedro Carrano

Pense uma servidora que apresenta de vinte a trinta anos 
de serviços prestados à gestão de Curitiba, uma das 
cidades com maior força cultural no Brasil. Esta servi-

dora ingressou na Fundação Cultural de Curitiba (FCC) como 
celetista, fazendo concurso tempos depois, para se integrar 
ao quadro de funcionários. Porém, executa uma função dife-
rente da atividade inicial. Muitas vezes, ela está lotada em um 
local de trabalho diferente e não recebe gratificação por isso.

Esta é a situação geral do servidor da Fundação Cultural, 
um segmento normalmente esquecido pela gestão. Essa situa-
ção pôde ser vista em reunião com a FCC, com a presença da 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH). 

Os servidores tiveram acesso à informação de que as 
pautas do Plano de Carreira seguem em debate. A Secretaria 
adianta que o tempo de serviço do servidor será o ponto de 
partida para a construção do Plano. A coordenação do Sismuc 
entende que esse é o ponto de partida, mas é fundamental 
avançar na incorporação de ganhos ao Plano de Carreira. O 
sindicato exige um Plano de Carreira para todos os segmen-
tos, respeitando as especificidades da Fundação. 

Uma conquista dos servidores da entidade cultural é de 
que não haverá avaliação de competência. A avaliação será re-
alizada no âmbito interno da administração. 
Reunião do Coletivo do Sismuc: Participe! 

Os servidores devem participar ativamente das reuniões 
do Coletivo da Fundação Cultural para a elaboração do Plano 
de Carreira. O coletivo se reúne toda a última segunda-feira 
do mês. 

Tempo de serviço do 
servidor será o ponto 

de partida para a 
construção do Plano 

de Carreira.

Phil Batiuk

Na assembleia de 24 de 
junho, o projeto da 
Prefeitura que trata das 

gratificações foi avaliado pelos 
servidores das Finanças - exceto 
os auditores fiscais, que tiveram 
assembleia própria. A questão é 
complexa porque aborda em uma 
só proposta duas situações dife-
rentes. Para os servidores cujo 
cargo existe somente naquela 
secretaria, a proposta incorpora 
as gratificações aos vencimentos. 
Para aqueles cujos cargos existem 
também em outras secretarias, 
institui o desconto previdenciá-

rio às gratificações (somente nas 
Finanças). Portanto, os trabalha-
dores em assembleia decidiram 
que o essencial agora é aprofun-
dar esse debate.

Assim, o Sismuc marcou 
uma reunião entre represen-
tantes da categoria e o Departa-
mento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Até o fechamento desta 
edição, a conversa estava agen-
dada para o dia 7 de julho, com 
pauta aberta a todos os servi-
dores das Finanças, inclusive os 
auditores fiscais de tributos. A 
proposta é que se tire todas as 
dúvidas a respeito da proposição 

antes que seja debatida na Câma-
ra de Vereadores, que volta do 
recesso no dia 4 de agosto.
Histórico

Em 30 de maio, na última 
Assembleia das Finanças, a ca-
tegoria decretou estado de greve 
frente ao “esquecimento” da 
gestão a respeito da pauta. Cinco 
dias depois, a Prefeitura se com-
promete a encaminhar a minuta 
até 17 de junho. Até hoje, os tra-
balhadores das Finanças ficaram 
de fora do “pacotinho” do ex-pre-
feito Luciano Ducci, que bene-  
ficiou apenas os procuradores 
e auditores fiscais da secretaria, 
ainda em 2011.

Servidores das 
Finanças estudam 
proposta da PMC

Foto: Phil Batiuk

Foto: Pedro Carrano



MOBILIZAÇÃOAcompanhe o Sismuc nas redes sociais: 
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc

4

morde e assopra

Depois de “excluídos”, PMC cria “esquecidos” 
Foto: Pedro Carrano

Por Phil Batiuk

A Saúde é direito de 
todos e dever do 
Estado, segundo 

a Constituição Cidadã de 
1988. O artigo 196 estabe-
lece isso, mas é a Lei Federal 
8080 que cria e regulamenta 
o Sistema Único de Saúde 
– SUS. Seus princípios são 
Universalidade, Integrali-
dade, Equidade, Descentra-
lização e Participação So-
cial. Mas, uma coisa é ter 
esses princípios no papel. 
Vê-los em ação é algo que 
depende da valorização dos 
profissionais da Saúde, que 
operam o sistema. E parece 
que a Prefeitura de Curitiba 
não está levando isso a sério.
É um exercício muito pode-
roso seguir o fio da meada 
de uma luta e ver até onde 
vai. A conclusão, cada vez 
mais, é de que essa regressão 
seria infinita. Por isso, va-
mos só até 2004, quando foi 
instituído o atual e pouco 
satisfatório Plano de Carreira 
dos servidores (Lei Municipal 
11.000). Desde aquela época, 
trabalhadores da Saúde se orga-
nizam para reivindicar dignidade 
e valorização. Foi em setembro de 
2011 que o ex-prefeito Luciano 
Ducci lançou o famigerado “pa-
cotinho”, que beneficiou apenas 
os Médicos na Saúde. A medida, 
positiva para os profissionais de 
medicina em um primeiro olhar, 
aprofundou desigualdades entre 
os servidores, criando mal-estar. 
Essa diferença, que observamos 
também na sociedade, por pouco 
não colocou trabalhadores uns 
contra os outros.

Felizmente, não graças à 
gestão, o movimento se for-

taleceu em torno do objetivo 
comum: a isonomia com os 
Médicos. Ainda naquele ano, os 
Cirurgiões Dentistas realizaram 
uma greve muito eficaz em que 
exigiram isonomia na tabela de 
vencimentos básicos. Durante 
o movimento, os Dentistas se 
mantiveram unidos e atentos. 
Combateram e venceram no ju-
diciário os descontos em folha e 
outras punições. Também não 
aceitaram a “proposta final” da 
gestão, que era apenas um au-
mento de 20%. Afinal, obtiveram 
integralmente as conquistas. 
Com os dentistas na rua, a vitória 
foi de todos os trabalhadores. A 
mobilização também se fez pre-
sente na luta dos “excluídos” da 
Saúde, profissionais que ficaram 

de fora da lei que reduziu a jorna-
da de 88% dos servidores da pasta 
de 40 para 30 horas. A lei deixou 
de fora diversas categorias, que 
então paralisaram as atividades 
por 74 dias, resultando na maior 
greve já encampada pelos traba-
lhadores da base do Sismuc.

De lá para cá, o sindicato se-
guiu organizando os servidores 
da Saúde, que realizaram um 
Festival de Promessas não Cum-
pridas no dia 14 de março deste 
ano. No ato, os manifestantes 
acenderam velas e pediram até 
de joelhos pelas pautas do seg-
mento que não foram cumpri-
das pela Prefeitura. Nada disso 
tirou o ânimo dos servidores. 
Pelo contrário. Cada um deles 
acendeu uma vela para o retrato 

do prefeito Gustavo Fruet, para a 
secretária de recursos humanos, 
Meroujy Cavet, e também para 
Adriano Massuda, secretário de 
saúde do município. Junto aos re-
tratos, um caixão e uma coroa de 
flores simbolizaram o enterro do 
voto de confiança dos servidores 
na atual gestão. Um mês e meio 
depois, no dia 30 de abril, foi as-
sinada a Lei 14.429, que final-
mente garantiu a jornada de 30 
horas aos “excluídos” da Saúde. 
Com a redução, 532 servidores 
foram beneficiados. A nova lei 
incluiu farmacêuticos-bioquími-
cos, fonoaudiólogos, psicólogos, 
nutricionistas, biólogos, cito-
técnicos, técnicos em confecção 
de lentes de óculos, técnicos em 
patologia clínica e médicos vete-

rinários.
ASBs, TSBs e Auxiliares de 
Enfermagem continuam 
mobilizados

Auxiliares e Técni-
cos de Saúde Bucal (ASBs 
e TSBs) e Auxiliares de En-
fermagem também foca-
ram sua luta na isonomia e, 
também em abril de 2014, o 
executivo municipal apre-
sentou a proposição que e-
leva o cargo de ASB do nível 
básico para o médio e que 
transforma o de Auxiliar de 
Enfermagem em Técnico. O 
Festival tinha surtido efeito. 
Entretanto, como na luta 
de classes temos avanços e 
retrocessos, o projeto foi 
devolvido para a Prefeitura 
no dia 29 de maio e ninguém 
sequer avisou os trabalha-
dores.

A coordenação do Sis-
muc investigou o caso e 
descobriu que os ajustes 
acordados na reunião de 9 
de maio – que teve repre-
sentantes da Secretaria de 

Recursos Humanos (SMRH) e 
da Câmara de Vereadores (CMC) 
– não foram apresentados pela 
gestão municipal. Assim, o pro-
jeto ficou incompleto e o relator 
Pedro Paulo, da comissão de eco-
nomia, finanças e fiscalização da 
CMC, retornou-o ao gabinete do 
prefeito.

“O poder público está em 
dívida com os trabalhadores. Os 
vereadores sabiam que tínhamos 
acordado as alterações com a 
SMRH e ficaram calados, mas a 
secretaria nem chegou a enviar 
as informações e emendas. Pode 
ser que os patrões estejam, mas a 
categoria não está de brincadei-
ra”, cobra a coordenadora Irene 
Rodrigues, do Sismuc.

Por Phil Batiuk

No último dia 26, o Sis-
muc enviou um ofí-
cio (161/2014) para 

a Prefeitura solicitando mesa 
de negociação. Os auditores 
fiscais de tributos consideram 
viável incorporar as gratifica-

ções em uma única parcela. Por 
outro lado, a gestão propõe o 
escalonamento em três anos, 
de 2015 até 2017. Ao ofício, a 
Prefeitura apenas respondeu 
que está satisfeita e que já o 
enviou uma proposição para 
a Câmara. “Os trabalhadores 
deixaram claro que sua rei-

vindicação é pela dignidade e, 
ainda, que existem condições 
para incorporar tudo de uma 
vez. Ninguém melhor do que 
eles para saber isso”, pondera 
Giuliano Gomes, coordenador 
do Sismuc.

Mesmo assim, o diálogo 
não está totalmente fechado. O 

Sismuc já solicitou novamente 
mesa de negociação, apesar de 
que até o fechamento desta e-
dição (07/07) a gestão ainda 
não havia respondido. Enquan-
to isso, auditores seguem mo-
bilizados, lembrando que o re-
cesso da câmara dos vereadores 
vai até o dia 4 de agosto. Ainda, 

mesmo em tramitação no le-
gislativo, o projeto pode sofrer 
emendas que alterem o texto 
em favor dos trabalhadores. 
Assim, o Sismuc apoia a agili-
dade na resolução da questão, 
mas espera ser recebido de por-
tas abertas para o diálogo a res-
peito da incorporação.

valorização das finanças

Auditores fiscais reivindicam incorporação imediata



MOBILIZAÇÃO Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma 
biblioteca e videoteca para empréstimo 

gratuito ao sindicalizado?
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Greve dos 
Educadores 
repercute em 
conquistas no 
Plano de 
Carreira

quem sabe faz agora...

Por Phil Batiuk

4 de julho vai entrar 
para a história como 
o dia em que a Greve 

dos Educadores reverteu 
em, literalmente, dezenas 
de conquistas no Plano de 
Careira da categoria. Na 
mesa com a gestão, é difícil 
apontar o principal avanço, 
pois das 21 dúvidas tra-
zidas pelo Sismuc apenas 
duas não foram incorpora-
das. Já as conquistas foram 
várias: a readaptação pro-
fissional na mesma área foi 
uma delas, inclusive com 
direito a aposentadoria es-
pecial, como  é  no plano 
do magistério. A questão 
da aposentadoria especial 
em si também teve sinaliza-
ção positiva, mas ainda de-
pende da análise dos docu-
mentos entregues hoje, que 
comprovam práticas peda-
gógicas entre a década de 
1980 e 2006. Ainda, ficou 
acordado que o plano de 
carreira vai contemplar os 
33% de hora atividade.

Todas essas conquistas, 
e outras, são frutos da orga-
nização dos trabalhadores, 
que iniciaram um processo 
de mobilização que resul-
tou na greve. Nas assemble-
ias, a categoria se manteve 
afinada com o sindicato, 

que negociou as conquistas 
em mesa. Entretanto, é im-
portante que educadores se 
mantenham atualizados e 
mobilizados e que partici-
pem da assembleia que está 
marcada para 17 de julho. 
Principalmente porque no 
dia 14 a Prefeitura vai en-
tregar a nova minuta que, se 
tudo correr conforme o que 
foi acertado, traz os avanços 
conquistados na mesa.

“Esse é o plano de car-
reira mais avançado na 
gestão municipal. E isso 
só é verdade porque ele foi 
construído coletivamente, 
tanto com base nos estudos 
realizados pela categoria, 
como nas mesas de negocia-
ção e, em especial, por causa 
da pressão do movimento 
grevista”, afirma Ana Paula 
Cozzolino, coordenadora 
geral do Sismuc. 

Quanto às pautas em 
que não houve avanço, ain-
da é possível resolver muita 
coisa ponto a ponto antes 
do fim do recesso do legisla-
tivo, que vai até 4 de agosto. 
Ainda assim, a negociação 
não acaba na gestão. Mesmo 
com o projeto na Câmara de 
Vereadores, é essencial que 
os educadores se manten-
ham mobilizados para pres-
sionar os parlamentares por 
ainda mais avanços.

Em mesa de negociação, dezenas 
de pontuações trazidas pelo 
Sismuc foram incorporadas.

Foto: Phil Batiul



DIREITOFale com funcionários e diretores do 
Sismuc. Ligue para 3322-24756

direito de greve

Foto: Pedro Carrano

por Pedro Carrano

A greve é um direito legí-
timo do trabalhador, 
uma medida necessária 

na relação entre trabalhadores 
e patrões. Por definição, é a sus-
pensão do trabalho com o intuito 
de convencer a patronal sobre a 
pauta dos trabalhadores. Se não 
houver paralisação, não há como 
pressionar os patrões. Logo, não 
haverá greve. 

Essas foram algumas con-
clusões feitas no II Congresso 
Nacional de Direito Sindical da 
OAB Federal, ocorrido em Belo 
Horizonte (MG). As greves no 
país cresceram desde o ano de 

2004, mas perdem sua capaci-
dade de força de pressão quando 
sofrem com medidas como o in-
terdito proibitório, que impede 
piquetes e mobilizações. 

Na avaliação de Cesar Brit-
to, presidente da OAB na gestão 
2007-2010, a ferramenta jurídica 
do interdito proibitório é uma 
lógica autoritária, que atropela 
um direito constitucional. “Nós 
vibrávamos com o direito de 
greve. Agora, mudaram os ter-
mos. Antes a greve era legal ou ile-
gal, agora é abusiva ou não. Surge 
novo instituto de proteção à pro-
priedade, trazida para o mundo 
sindical: o interdito proibitório”, 
disse Britto. Com isso, o jurista 

critica situações como aquelas 
em que a justiça exige que um pi-
quete seja feito distante até duas 
quadras do local de trabalho. 
Constituição de 1988 e as lutas 
dos trabalhadores 

No final da década de 1970, o 
engessamento do direito de greve 
foi rompido pelas lutas dos me-
talúrgicos do ABC de São Paulo e 
de Contagem (MG). A Constitu-
ição de 1988 significou um rompi-
mento com mecanismos de limi-
tação da greve, vinculados com 
governos autoritários, que criaram 
sindicatos tutelados pelo Estado. 

O direito de greve foi então 
conquistado a base de lutas, in-
serido na Constituição de 1988, 

quando estava caracterizado de 
maneira ampla e permitindo aos 
trabalhadores decidir sobre os 
objetivos de uma paralisação. 
No ano seguinte, em 1989, explo-
dem greves no país – inclusive no 
setor público, que não podia até 
então se organizar em sindicatos. 
Lei 7.783/89: o contra-ataque 
dos patrões 

A classe patronal constrói um 
contra-ataque com a chamada Lei 
de Greve (Lei 7.783/89), para regu-
lamentar o exercício desse direito. 
Com isso, o movimento sindical, 
antes de dar início a uma greve, já 
se vê limitado pela Justiça. 

A Lei 7783/89 serve como 
parâmetro para a greve no ser-

viço público. Assim como ocorre 
na iniciativa privada, há sérias 
limitações tais como a manuten-
ção de parte do contingente dos 
trabalhadores nas chamadas 
atividades essenciais, além de 
permitir eventual contratação de 
pessoal durante a greve. 

São aplicadas medidas como: 
multas, manutenção de grande 
número de trabalhadores e aviso 
prévio de 72 horas. Nos serviços 
essenciais, a lei diz que o sindi-
cato tem que primeiro esgotar as 
negociações para depois declarar 
a greve, sob pena de abusividade. 
Mas o leque de serviços essenciais 
considerado pela Justiça abrange 
praticamente todas as categorias.  

A Lei 7783/89 serve como parâmetro para a 
greve no serviço público. Na prática, medidas 

como o interdito proibitório limitam o direito 
dos trabalhadores. 

Lei de Greve limita 
os trabalhadores

A Cartilha Greve e Serviço Público, produ-
zida pelo coletivo nacional de advogados de ser-
vidores públicos (Cnasp), aponta que o servidor 
em período de estágio probatório tem o direito de 
participar da greve. As faltas do período de greve 
não justificam a exoneração do servidor. O único 
é que a participação na greve prorroga o prazo do 
estágio, de acordo com os dias paralisados. 

“Algumas categorias optam por utilizar estes 
servidores com o propósito de manter as equipes 
ou contingentes de reservas para manter as ativi-
dades essenciais”, sugere a cartilha da Cnasp.

Estágio Probatório 
pode fazer greve



FORMAÇÃO Mande suas críticas dúvidas e sugestões 
para os diretores do Sismuc: 

imprensa@sismuc.org.br
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a força que vem de si

Na sua História de lutas, trabalhadores buscam espaços de 
organização com independência e autonomia. São os Conselhos 

de Fábricas, as Cipas, e a Organização por Local de trabalho (OLT). 

Foto: Phil Batiuk

Por que participar da 
Organização por Local de Trabalho
Pedro Carrano

A Organização por 
Local de Traba-
lho, conhecida 

como OLT, é um desafio 
urgente do movimento 
sindical. E este é um di-
reito a ser conquistado. 
Isso porque, uma vez que 
no Brasil os trabalhadores 
não têm proteção contra 
demissão imotivada, nem 
proteção à organização 
no local de trabalho, a 
organização dos trabalha-
dores fica fragilizada. 

Desde a década de 
1990 no Brasil, a nova 
configuração no mundo 
do trabalho impactou a 
organização dos traba-
lhadores de modo geral 
e o sindicalismo em par-
ticular. Com mais flexi-
bilidade nas relações con-
tratuais, terceirizações e 
diferentes vínculos de tra-
balho em um mesmo local 
de trabalho, o movimento 
sindical foi colocado na 
defensiva, pois isso divi-
diu os trabalhadores. 

Com isso, ficou re-
forçado um modelo de 
sindicalismo com pouca 
participação da base. Os 
dirigentes, por sua vez, 
acabam resolvendo todos 
os problemas dos traba-
lhadores. O movimento 
dos trabalhadores fica 
limitado apenas a queixas, 
denúncias e judicialização 
dos conflitos, sem partici-
pação efetiva da base. 

O Sismuc organiza a 
OLT, com a participação 
de 589 delegados de base – 
um por local de trabalho -, 
eleitos no próprio local de 
trabalho. As reuniões dos 

delegados são organiza-
das uma vez ao mês, sem-
pre na última terça-feira 
do mês. Junto com a OLT, 
a Secretaria de Formação 
faz um planejamento de 
início de ano, para decidir 
quais os temas abordados 
durante o ano. 

“Abordamos em 
2014 palestras sobre apo-
sentadoria especial, está-
gio probatório, direito de 
greve, Plebiscito pela Mu-
dança do Sistema Políti-
co e Plano de Carreira. 
Teremos ainda: práticas 
antisindicais, Saúde do 
Trabalhador, balanço 
das conquistas de 2014 e 
confraternização”, elenca 
Cathia Almeida, secre-
tária da pasta de OLT do 
sindicato. 

Para ela, o servidor 
precisa conhecer qual é 
o seu papel de construir 
a OLT. Dentro do mé-
todo do sindicato, a OLT 
é prioridade ao lado da 
formação e da comunica-
ção. São coisas que estão 
juntas. “Eu entendo que 
o representante por local 
de trabalho é um braço 
do sindicato dentro do 
local de trabalho”, define 
Cathia. 

A dirigente sindi-
cal fez o balanço de que 
o servidor público tem 
mais estabilidade do que 
o trabalhador da inicia-
tiva privada. Porém, deve 
superar dificuldades. “Pe-
nalidades ele não têm, mas 
ainda têm medo de ultra-
passar certas barreiras. A 
pressão da chefia é forte. 
Muitas vezes, o fato de ser 
sindicalizado já gera uma 
repressão”, descreve. 

Experiência importante na História 
dos trabalhadores vem da Itália, onde 
nos anos 1970 foi organizado o “Modelo 
Operário”, surgido contra a organização 
capitalista do trabalho. No mesmo país, 
o modelo dos Conselhos de Fábrica, 
surgido na primeira metade do século 
vinte, foi uma forma de poder dos traba-
lhadores no interior da fábrica. 

No Brasil, entre os trabalhadores 
do ramo metalúrgico, uma experiência 
importante são as Comissões de Fá-
brica nas décadas de 1960 e também 
na década de 1980, de acordo com a 
força do movimento operário. A luta é 
para que as Comissões sejam um espa-
ço de independência e autonomia dos 
trabalhadores, no qual eles não peçam 
licença para se organizar. 

Referências (à disposição na biblioteca do Sismuc): 
ANTUNES, Ricardo e NOGUEIRA, Arnaldo. O que são Comissões de Fábrica. São Paulo, editora brasiliense, 1982.  
BRIDI, Maria Aparecida e OLIVEIRA, Roberto Verás. O Protagonismo dos Trabalhadores no Local de Trabalho, 25 anos de história da Comissão de Fábrica na Volvo. Curitiba, SK Editora, 2012. 
FREDERICO, Celso. A imprensa de esquerda e o movimento operário (1964-1984), Editora Expressão Popular, 1ª edição, São Paulo, 2010. 
PEREIRA, Marcos Armando Alves, artigo, 2009. 

Modelo 
Operário

Alguns toques para OLT
- Promover debates coletivos sobre as dificul-
dades nos ambientes de trabalho, transfor-
mando estes problemas em questões coletivas a 
serem enfrentadas; 

- Incentivar as lideranças mais ativas a participar 
das comissões de negociação e grupos de tra-
balho formados na negociação com a Prefeitura; 

- Estabelecer relações de confiança e compa-
nheirismo entre os trabalhadores;
 
- Delegar tarefas e compromissos para os dele-
gados sindicais. Não é apenas a direção sindical 
quem deve fazer tudo.



COTIDIANOServidor sindicalizado tem 
apoio da assessoria jurídica 
para questões trabalhistas. Basta 
ligar para agendar atendimento.
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antídoto

Chega de 
silêncio!

Enfermeiros preparam mobilizações 
para o mês de julho, inclusive com a 

possiblidade de paralisações

Por Phil Batiuk

Os trabalhadores da 
enfermagem estão 
se sentindo especial-

mente esquecidos pela Pre-
feitura. Por isso, mantiveram 
a assembleia do dia 25 de 
junho aberta. A qualquer mo-
mento, eles podem convocar 
uma nova agenda para decidir 
os próximos passos. Por en-
quanto, organizam intensas 
mobilizações para julho. “Sem 
a enfermagem, a Saúde para. 
São os únicos profissionais 
que estão envolvidos em to-
dos os serviços da gestão mu-
nicipal de saúde”, alerta Irene 
Rodrigues, coordenadora do 
Sismuc. Para os Enfermeiros, 
é irônico que muitas das rei-
vindicações atuais tenham 
sido reafirmadas em resposta 
ao “Festival das Promessas 
não Cumpridas”, pois hoje são 
novamente promessas não 
cumpridas. Durante a assem-
bleia, a categoria deliberou 
que vai lançar carta aberta à 
população, acompanhada de 

nota para a imprensa.
A Prefeitura tem até o dia 

16 de julho para se manifestar. 
Depois disso, os trabalha-
dores passarão a realizar atos 
e manifestações para dar ain-
da mais visibilidade às pautas, 
além de chamar a atenção dos 
usuários do sistema de saúde e 
da mídia. “O silêncio da gestão 
será combatido com o som da 
categoria nas ruas. Chega de 
silêncio. Chega de ser esqueci-
do. São tantas pendências que 
é difícil saber por onde iniciar 
a lista”, completa Irene. 

Para começar, enfermei-
ras e enfermeiros não rece-
beram a isonomia com médi-
cos e dentistas na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), 
prometida em mesa de nego-
ciação ocorrida no dia 8 de 
agosto de 2013. O prazo para 
implementação era janeiro 
de 2014. Agora, praticamente 
seis meses depois do prazo 
proposto pela própria gestão 
e três meses depois do Festival 
das Promessas não Cumpri-
das, os enfermeiros reivindi-

cam o compromisso firmado 
e não entregue: os mesmos 
80% na gratificação por atu-
ação na ESF que médicos e 
dentistas recebem. Ainda, 
para diminuir a desigualdade 
entre as categorias, é preciso 
igualar os 50% do Incentivo 
de Desenvolvimento de Qua-
lidade (IDQ) por participação 
em Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA). 

Outra pauta “esquecida” 
e que compromete a isonomia 
na Saúde é o adicional por 
risco de vida. Atualmente, 
médicos e dentistas levam 
integralmente o adicional 
na aposentadoria, enquanto 
que enfermeiros têm apenas 
o proporcional ao tempo de 
serviço. Isso tudo sem contar 
o salário base em R$ 4,5 mil, 
reivindicação compartilhada 
por todas as categorias da 
base do Sismuc de nível su-
perior. Agora, os enfermeiros 
retomam a mobilização e dão 
continuidade ao movimento 
que fortalece a luta por salário 
digno, respeito e valorização.

por Pedro Carrano 

O Museu de História 
Natural, cuja adminis-
tração é da Secretaria 

Municipal Meio Ambiente 
(SMMA), recebe as atividades 
dos aposentados no mês de 
julho. 

A visita a este espaço é iné-
dita para muitos servidores 
com anos de casa. “Tenho 
certeza que muitos servidores 
aposentados trabalharam du-
rante 30 anos e não conhecem 
este museu”, afirma Salvelina 

Borges, da coordenação do Sis-
muc e do Coletivo dos Idosos 
dos sindicato. 

No dia 31 de julho, 
haverá a festa “julina” dos 
aposentados do Sismuc e a 
comemoração dos aniversa-
riantes do trimestre. A festa 
acontecerá no próprio mu-
seu, com direito a palestra 
sobre a organização desse es-
paço histórico, sobre a fauna 
paranaense, terceiro museu 
mais antigo do gênero do 
país.  O início é às 14 horas e 
o término às 17h. 

coluna dos aposentados

Coletivo organiza 
visita ao Museu de 
História Natural

Saúde do Idoso e saúde 
no trânsito são debatidos 

em todos os espaços. 

Festa Julina
Data: 31 de julho (quinta)
Endereço: Rua Professor Benedito Conceição, 407, Capão 
da Imbuia. 
Contato: (41) 3350-5480 (Museu) 
Como chegar: Linhas de ônibus: Convencionais (amarelos): 
Cajuru e Capão da Imbuia-Parque Barigui. 
Interbairros II (verde)

Idosos preocupados com 
Saúde e Segurança no trânsito 
Por Pedro Carrano

O Sismuc está representado no espaço do Conselho do 
Idoso, ao lado de 67 entidades, onde são debatidos 
temas da Saúde do Idoso e do Trabalhador. “Muitas ve-

zes temos até jovens apresentando câncer de próstata, não mais 
apenas com quarenta anos”, afirma Salvelina Borges. 

Os debates sobre Saúde, Segurança e questões relacionadas 
ao trabalho são feitos de modo conjunto. O tema da Saúde no 
Trânsito, por exemplo, está no dia a dia do trabalhador aposen-
tado, uma vez que os problemas de saúde refletem no trânsito. 
“A pressão do aposentado pode subir e a pessoa ficar sem visão 
ou sem as pernas”, descreve Borges. 

Foto: Joka Madruga



Por Pedro Carrano

Jornal do Sismuc. Qual a situação real dos 
presídios hoje, quem ganha com isso e por 
que a dificuldade em promover mudan-
ças? 
Luis Rosa. Há um grande preconceito de 
achar que todo o preso que está lá recebe 
auxílio prisional e vive à custa da socie-
dade, recebe salário mínimo, etc. Ideias 
como a de que se matar alguém, cumpre 
um terço da pena e fica solto. E aí quando 
você faz um levantamento dos crimes con-
tra o patrimônio, que são a maior parte, 
têm uma quantidade grande de crimes de 
pequeno potencial, crimes de pouco ou 
nenhum prejuízo para a sociedade. E, dos 
que estão hoje presos, e não necessaria-
mente condenados, uma parte significa-
tiva deles está por associação ao tráfico, de 
pequenas quantidades de entorpecentes, 
de cocaína, de maconha, de crack. 

Por que o conservadorismo da sociedade 
em torno do tema?
Primeiro porque temos uma sociedade 

que tem uma visão vingativa da cadeia. 
Você não põe alguém na cadeia para so-
cialização, mas para que ele sofra. Mais do 
que ser punido, que ele sofra além do que 
é estipulado pela lei. Quando se está preso, 
a sua condenação é perda e privação da 
liberdade, este é o sentido da condenação 
em regime fechado. Pelo menos, em nosso 
Código Penal não existe outra condena-
ção. 

Existe a ideia de que nós financiamos os 
presos. Quando a pesquisa da comissão 
mostra na verdade que o governo do es-
tado paga empresas de alimentos, que 
oferecem comida estragada aos presos. 
Levantamos dois anos de pesquisa sobre 
alimentação nos presídios e nas peniten-
ciárias e a constatação é sempre a mesma. 
O preso é altamente rentável para um setor 
da sociedade. O Brasil hoje é um dos países 
que mais encarcera, temos 725 mil pessoas 
presas, privadas de liberdade totalmente, 
ou cumprindo o semiaberto, somos o país 
com o maior número de presos depois de 
EUA e China. O sistema em si foi feito para 

dar lucro para determinados setores, en-
volvidos com segurança, com a parte de 
alimentação, com chamada indústria do 
medo. Há uma alta lucratividade. O pro-
blema é que se fala muito e não se faz nada. 
As comidas chegam abaixo do peso, com 
alimentação estragada e diferente daquilo 
que foi contratado, com uma série de ob-
jetos muitas vezes dentro da própria ali-
mentação. Levamos isso ao Ministério Pú-
blico e o próprio promotor argumentou 
que não podem suspender a alimentação 
porque senão eles passam fome. Falamos 
que não passam fome porque hoje quem 
sustenta a situação deles são as famílias. 

E a situação das mulheres presidiárias? 
A situação das mulheres também é muito 
dramática, porque mais de 70% das mu-
lheres estão presas também devido ao 
tráfico, com índice de reincidência (geral) 
de 80%. O Brasil tem que encontrar um 
mecanismo de prender menos e não de 
prender mais. Nossa Lei de Execuções 
penais tem uma série de avanços, porém 
não é cumprida. Prevê nos presídios femi-
ninos creches, prevê acompanhamento 
psicológico, uma série de situações que 
a rigor não são levadas em conta porque 
a pessoa que está lá é presa. As pessoas 

são abandonadas dentro dos presídios. O 
homem é pouco solidário com a filha, com 
a mãe, com a irmã, com a companheira. 
Os homens não acompanham ninguém. 
Deixam que fiquem lá. Diferente das mu-
lheres, que acompanham o neto, pai, com-
panheiro. 

E o que deve ser feito pelos governos? 
Muito pouco sem termos profunda mu-
dança no código e nas leis de execuções 
penais. Vamos continuar enxugando gelo 
com pano quente toda a vida, e mais: ven-
do as fações organizarem dentro dos presí-
dios grupos que acabam sendo referência 
para quem sai. Bobagem achar que o PCC 
não organiza todas elas, achar que eles não 
contratam advogados, e que não inter-
fere na própria localização do preso, isso 
é uma falha do próprio estado, e o Paraná 
é o segundo estado do Primeiro Comando 
da Capital (PCC). A polícia naturalmente 
prende e a entrega para o delegado e a pes-
soa fica detida. O que leva meses e anos, 
quando parte dos presos poderia ser co-
locada em liberdade ou poderiam ir para 
casa cumprir prisão domiciliar. As pessoas 
entram por crimes pequenos, furtos de ce-
lular ou pequena dose de maconha e saem 
com a sua vida traçada. 

ENTREVISTA Acompanhe as notícias no site 
do Sismuc e fique bem informado:

imprensa@sismuc.org.br
9

também têm direitos

Presos são 
sustentados 
pelas próprias 
famílias
Em maio de 2014, uma notícia da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) assustou pela quantidade de comentários 
conservadores e agressivos, além dos compartilhamentos. O 
tema era a vacinação contra a gripe de vários grupos sociais 
de Curitiba. Entre eles, as “pessoas privadas de liberdade”, 
como se referia a notícia. As pessoas simplesmente não 
aceitavam que os presidiários fizessem parte do programa 
de vacinação. O militante Luis Rosa, que articula a comissão 
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, pesquisou a 
situação nos presídios paranaenses ao longo de dois anos e 
constata a situação de barbaridade a que chegou a organiza-
ção do sistema prisional no estado. A sociedade, por sua vez, 
não tem informação sobre o que acontece entre as grades. 

Foto: Arede.info



DENÚNCIAAcesse o site do Sismuc pelo 
seu celular usando o QR code 
do Sismuc.
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deslocados
Mudança de local é necessária devido à falta de espaço para ampliação. A data de 

transferência é indefinida e, enquanto isso, servidores reclamam da falta de segurança. 

Laboratório 
Municipal: 

Pedro Carrano 

Consta que há cinco anos 
foi feito o primeiro anún-
cio da Prefeitura de inau-

guração do novo Laboratório 
Municipal, com a conseqüente 
saída da antiga sede, localizada 
no bairro Parolin. Há pelo menos 
dois anos, a estrutura do novo 
Laboratório, localizado no bairro 

do Novo Mundo, já está pron-
ta. O laboratório Municipal de 
Análises Clínicas fica na esquina 
das ruas Lourenço Tosin e Affife 
Mansur. O local, porém, segue 
com os portões fechados. 

O Jornal do Sismuc visitou a 
atual sede do Laboratório Muni-
cipal, conversou com servidores 
e, acompanhado da gerência lo-
cal, visitou as antigas instalações, 

para conhecer as expectativas 
dos servidores em relação a esse 
impasse. 

A primeira impressão a partir 
dos relatos é de que o laboratório 
tem equipamentos e tecnologia 
suficiente, com máquinas pré-
analíticas de exames inseridas na 
tecnologia de ponta. A demanda 
de realocação surge porque não 
há condições de expansão no atu-

al espaço. “Aqui não há para onde 
crescer”, afirma Marcia Regina, 
da gerência do Laboratório. 

Os trabalhadores, por sua 
vez, atestam que a transferência 
do Parolin para o bairro Novo 
Mundo, mais afastado do centro, 
pode representar maiores gas-
tos com deslocamento e não há 
forma de compensação para isso. 
Consultada pelo Jornal do Sismuc 

sobre o fato, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
admitiu que não haverá 
qualquer adicional para o 
servidor. 

Porém, de maneira 
geral, os trabalhadores es-
tão de acordo com a mu-
dança. Sobretudo por sa-
ber que a população terá 
acesso mais fácil ao novo 
laboratório, próximo do 
eixo estrutural e do ter-
minal do Capão Raso. “As 
linhas de ônibus são ruins 
para chegar aqui (no Paro-
lin)”, reconhecem. 

Mais que isso, a segu-
rança dos trabalhadores 
preocupa. Não há cober-
tura de nenhum guarda 
municipal no espaço. Ali, 
ocorre o recebimento e a 
centralização das coletas 
e exames de todas as Uni-
dades de Saúde de Curi-
tiba. Com isso, são feitos 
cerca de 16 mil exames ao 
dia. 
Outro lado. 
Previsão da Secretaria 
Municipal de Saúde é 
para o segundo semestre

A gestão reconhece que fi-
nalmente o mobiliário começa 
a chegar e ser adequado à nova 
sede. A previsão de inaugura-
ção no primeiro semestre já está 
vencida. A nova previsão aponta 
para meados do segundo semes-
tre. 

Em resposta às perguntas 
enviadas pelo Jornal do Sismuc, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) justificou que a demora 
de cinco anos entre o projeto, 
a conclusão das obras e o iní-
cio das atividades do espaço, se 
deve ao fato de que “A obra ficou 
parada por falta de dotação or-
çamentária ainda na gestão an-
terior da Prefeitura de Curitiba”. 

Ainda segundo a SMS, “Na 
mudança de gestão, em janeiro 
de 2013, diante da dívida de-
ixada que chegou a quase R$ 
150 milhões na área da Saúde, o 
objetivo foi priorizar demandas 
assistenciais, como o pagamento 
de prestadores de serviços, hos-
pitais e aquisição de insumos e 
medicamentos, para evitar a de-
sassistência à população”. 

A gestão também aponta 
demora do Fundo de Desen-
volvimento Urbano (FDU)/
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano, ór-
gão responsável pelo finan-
ciamento do mobiliário do 
Laboratório.

“A licitação para compra 
desses equipamentos ocorreu 
no final de 2013, mas só foi ho-
mologada pelo FDU em abril 
de 2014”, responde a administ-
ração ao Jornal do Sismuc.

Foto: Pedro Carrano



AGU pede condenação do 
Paraná por má-fé
Por Manoel Ramires
A afirmação do Governo do Paraná de perseguição política, por causa 
da demora em liberar o empréstimo do Proinveste, agora virou contra 
a administração estadual. No começo de julho, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) pediu a condenação por “litigância de má-fé”, que seria 
uma alteração da verdade dos fatos. Os R$ 817 milhões são negocia-
dos há dois anos, mas viraram um embate entre as esferas federal 
e estadual. De um lado, o governador Beto Richa afirmava que havia 
uma perseguição política, já que ele seria da oposição. O dinheiro já 
caiu na conta após liminares judiciais, e até um pedido de prisão do 
secretário Arno Agustin, da Secretaria do Tesouro Nacional. Por outro 
lado, as negativas do Governo Federal se davam por descumprimen-
to da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Governo do Paraná afirmou, 
através da assessoria de imprensa, que os recursos do Proinveste 
serão usados em obras de infraestrutura, segurança e na capitaliza-
ção do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

25/07 é Dia Internacional 
da Mulher Negra Latino 
Americana e Caribenha
Por Manoel Ramires
O Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, 
comemorado em 25 de julho, é mais do que uma data comemora-
tiva; é um marco internacional da luta e resistência da mulher negra 
contra a opressão de gênero, o racismo e a exploração de classe. 
Foi instituído, em 1992, no I Encontro de Mulheres Afro-Latino-Ame-
ricanas e Afro-caribenhas, para dar visibilidade e reconhecimento 
a presença e a luta das mulheres negras nesse continente. O dia é 
inspirado em Tereza de Benguela, que foi uma líder quilombola que 
viveu no Mato Grosso. “Sob sua liderança, o Quilombo Quariterê 
resistiu à escravidão por duas décadas, e sobreviveu até 1770”, sus-
tenta o relator do projeto, deputado Evandro Milhomen (PCdoB-AP).

Candidatos já estão 
proibidos de comparecer 
a inaugurações 
André Richter – Repórter da Agência Brasil
Os candidatos a qualquer cargo nas eleições de outubro estão 
proibidos, a partir de hoje (5), de comparecer à inauguração de obras 
públicas. A regra consta da Lei das Eleições (Lei  9.504/87), que 
normatiza o processo eleitoral. A restrição coincide com o prazo final 
para que os políticos registrem na Justiça Eleitoral suas candidatu-
ras. A lei também impede que, a partir deste sábado, agentes pú-
blicos façam nomeações, contratações ou demissões de servidores 
públicos até a posse dos eleitos, no dia 1º de Janeiro de 2015. No 
caso dos concursos públicos, os aprovados poderão ser nomeados 
se o certame tiver sido homologado até 5 de julho. Integrantes do 
governo também estão proibidos de autorizar publicidade institucio-
nal de programas e obras das administrações federais e estaduais. 
Pronunciamento em cadeia de rádio e TV só poderá ser feito em caso 
de assunto urgente ou calamidade pública, situação que deverá ser 
avaliada pela Justiça Eleitoral.

CONJUNTURA Faça como outros 11 mil servidores 
da Prefeitura. Sindicalize-se! 11

democracia direta

Centrais cobrarão audiências 
públicas para discutir decreto 
que amplia participação popular

curtas

Por André Accarini, Isaias Dalle 
e Luiz Carvalho (CUT)

As manifestações popu-
lares de proporções gi-
gantescas que comple-

taram um ano no mês passado 
deixaram claro que a sociedade 
não aceita mais um modelo de 
democracia em que é convoca-
da para participar única e exclu-
sivamente no dia das eleições. 
Parte do Congresso Nacional, 
porém, parece não querer en-
tender isso e pode votar neste 
mês o projeto (PDC 1491/14) 
do deputado Mendonça Filho 
(DEM-PE), que anula o Decreto 
8.243/14, do Executivo, respon-
sável por instituir a Política 
Nacional de Participação Social 
(PNPS) e ampliar a participação 
direta da população em espaços 
de poder.

A proposta do parlamen-
tar da oposição não foi votada 
por falta de quórum, mas con-
tinua na pauta, conforme de-
cisão do colégio dos líderes 
e do presidente da Câmara, 
deputado Henrique Alves (PM-
DB-RN). Lideranças da CUT 
e outros representantes do 

movimentos sindical estão em 
Brasília justamente para cobrar 
que o decreto do governo fede-
ral seja discutido em audiên-
cias públicas em todo o país.

“A Política Nacional de 
Participação Social represen-
ta o avanço da democracia e, 
portanto, deve ser discutido 
de maneira democrática. Ape-
sar de termos conquistado na 
Constituição de 1988 o con-
ceito de cidadania, o país ain-
da está acostumado a dar voz 
somente a um grupo seleto 
de eleitos. Isso precisa mudar. 
Se os parlamentares não tem 
medo da população na hora de 
pedir voto, por que tem medo 
que participemos do cotidiano 
da nação? Quem disse que não 
temos capacidade para contri-
buir para que esse país cresça 
com justiça social e cidadania? 
A melhor forma de ouvirmos o 
que as pessoas têm a dizer é por 
meio da abertura do diálogo e 
por isso defendemos as audiên-
cias públicas”, explicou a secre-
tária-Geral Adjunta da CUT, 
Maria de Godói Faria.

Entenda a PNPS – Ao as-
sinar o decreto 8.284 no dia 

21 de junho e criar a PNPS, a 
presidenta Dilma Rousseff ins-
titucionalizou como política 
de Estado uma série de espaços 
de participação popular como 
fóruns e conselhos. Com isso, 
independente de quem esteja 
no poder, a presença da socie-
dade civil em espaços de dis-
cussão sobre os rumos do país 
estará garantida.

A medida atende ao 
princípio constitucional de 
participação social como forma 
de afirmação da democracia. 
E isso ocorre de diversas for-
mas. Uma delas é a realização 
de conferências, que envolvem 
milhares de pessoas em etapas 
municipais, estaduais e fede-
ral. A partir de 2003, primeiro 
ano de governo Lula, a prática 
de criar grupos de debate e 
proposição para dialogar com 
o governo ganhou amplitude 
e repercussão e desses momen-
tos surgiram propostas como 
planos nacionais de políticas 
para as mulheres (e a Lei Maria 
de Penha dentre eles), de pro-
moção da igualdade racial, da 
juventude, de direitos huma-
nos e contra a homofobia.

Das 128 conferências nacionais realizadas desde a promulgação da Constituição, 97 ocorreram en-
tre 2003 e 2013. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cerca de 
85% dos programas do Governo Federal existentes possuem participação da sociedade civil. “Os casos 
mais bem sucedidos de diálogo social foram acompanhados por mobilizações do movimento sindical e 
dos movimentos sociais”, comenta o presidente nacional da CUT Vagner Freitas. “Sempre que fazemos 
pressão, colocamos a militância na rua para defender determinadas bandeiras, os instrumentos e espa-
ços de diálogo ganham maior efetividade.”

Foto: Upslon



AGENDAAcompanhe a TV Sismuc 
no site do sindicato: 
sismuc.org.br/videos.asp
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resenha

sinopse

Dando chifradas 
na vida

A agenda 
publicada aqui 

está sujeita 
a alterações, 

portanto, 
confira sempre 
o site do sin-
dicato. O link 
é http://goo.
gl/18GWbN

interatividade

O poder nosso de cada dia
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Por Manoel Ramires

As primeiras cenas de “Clube de Compras Dallas” podem causar estranhamento 
no público desavisado. O tom é de mais um filme ressaltando a cultura indi-
vidualista texana, com princípios voltados para si e contra o interesse coletivo. 

A tônica é: o mais esperto vence, seja o vaqueiro, o touro, ou o apostador. Contudo, 
terminado o rodeio, seguindo a caravana da vida, o enredo conta a luta e superação de 
personagens soros positivo na década de 1980. Nesta época, narra o filme, a indústria 
farmacêutica americana concentrava seus esforços em descobrir a cura da AIDS com o 
objetivo de lucrar, mesmo que isso refletisse na perda de algumas cabeças humanas. Fato 
que provocou desconfiança em Ron Woodroof, que não se satisfaz com a opção dada 
por médicos e empresas e busca alternativa para enfrentar a vida e sobreviver.  Outro 
destaque para o filme é o conflito americano de ser contra o governo e os governantes. 
Se de um lado, o Estado atrapalha, doutro é justamente a mobilização das pessoas capaz 
de realizar transformações.

Ficha técnica
Gênero: Drama
Direção: Jean-Marc Vallée
Roteiro: Craig Borten, Melisa 
Wallack
Elenco: Bradford Cox, Dal-
las Roberts, Denis O’Hare, 
Griffin Dunne, Jared Leto, 
Jennifer Garner, Jona-
than Vane, Kevin Rankin, 
Lawrence Turner, Matthew 
McConaughey, Neeona Neal, 
Steve Zahn
Produção: Rachel Rothman, 
Robbie Brenner
Fotografia: Yves Bélanger
Duração: 117 min.

Por Manoel Ramires

O século 20 presenciou o apogeu das sociedades disciplinares, que organizaram 
grandes sistemas de confinamento do qual o indivíduo nunca escapa, mas passa de 
uma área para outra, da família para a escola, da escola para o trabalho, e assim por 

diante. Mudanças sociais que iniciaram no século 18 e se desenvolveram no século 19.
Já o século XXI não ampliou a liberdade dos indivíduos, grupos e movimentos sociais. Pelo 
contrário, o excesso de exposição e monitoramento tem se ampliado através das câmeras, 
de espionagem etc. Um reflexo disso pode 
ser visto após as manifestações em 2013 
e 2014 quando os governos, ao invés de 
respeitar a vontade de protestar, usaram 
seus aparelhos para reprimir e, agora, 
cercear o direito de protesto. Neste 
sentido, o clássico da literatura filosó-
fica pode ser um bom elemento para 
entender como os organismos agem.

09 de julho 
Diálogos Democráticos – Plano 
Diretor de Curitiba
Horário: 19:30 horas
Local: Rua Francisco Rocha, 198

10 de julho
Coletivo da FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

10 de julho
Mesa Específica 
Trabalhadores Escola
Horário: 9 horas
Local: Ed. Delta

14 de julho
Coletivo da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

14 de julho
Assembleia dos Polivalentes
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

16 de julho
Coletivo dos Educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

17 de julho
Assembleia dos Educadores
Horário: 19 horas
Local: Centro de Convenções 
de Curitiba (Rua Barão do Rio 
Branco, 370)

18 de julho
Coletivo dos Sociólogos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

19 de julho
Ato dos Enfermeiros
Horário: 10 horas
Local: Boca Maldita

23 de julho
Coletivo das Finanças
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

24 de julho
Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28 de julho
Coletivo da FCC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

29 de julho
Coletivo dos Delegados 
Sindicais
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc

30 de julho
Mesa pauta específica 
Educadores
Horário: 9 horas
Local: Ed. Delta

31 de julho
Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 horas
Local: Parque Capão da Imbuia

01 de agosto
Coletivo da SMELJ
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

04 de agosto
Coletivo dos Agentes 
Administrativos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

06 de agosto
Coletivo dos Trabalhadores 
de Escola
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

07 de agosto
Coletivo da SMAB
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

08 de agosto
Coletivo da CMC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Foto: Divulgação


