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JANEIRO FEVEREIRO ABRIL

MARÇO

SIGMUC COBRA VACINA-
ÇÃO PARA OS GUARDAS 
MUNICIPAIS DE CURITIBA

No dia 18 de janeiro, a diretoria do 
SIGMUC encaminhou ofício para o 
Prefeito Rafael Greca, solicitando que 
os guardas municipais integrassem os 
grupos prioritários que seriam vacina-
dos contra a COVID-19 em Curitiba.
Fato este, que ocorreu após muita luta 
nos meses subsequentes.

SIGMUC COBRA VACINAÇÃO E 
EPI’S, E RECORRE AO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO.

No dia 29 de janeiro, o SIGMUC, 
novamente apelou ao Prefeito 
Rafael Greca, cobrando à devida 
entrega de equipamentos de pro-
teção individual, a vacinação de 
todos os GMs, e a descentrali-
zação da vacinação contra a Co-
vid-19 no Município.

Também foram notificados da si-
tuação o Ministério Público do 
Trabalho, devido ao descumpri-
mento das recomendações expe-
didas.

DE OLHO NA MANUTENÇÃO 
DAS VIATURAS.

Já, no inicio de janeiro, logo após de-
núncias realizadas por guardas muni-
cipais junto ao sindicato, os diretores 
do SIGMUC passaram a acompanhar 
as questões relativas a  possível des-
cumprimento do contrato de locação 
de veículos abrangendo às viaturas lo-
cadas da corporação.

O SIGMUC alerta aos guardas muni-
cipais, que em caso de identifi cação de 
problemas com os veículos, por menor 
que seja, o fato deve ser informado de 
imediato à chefi a do setor, solicitando 
a manutenção corretiva, evitando as-
sim, risco de acidentes. Denúncias ao 
sindicato, podem ser realizados pelo 
canal http://sigmuc.org.br/sig/denun-
cia.

SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
DE GRECA, AMEAÇA ALTERAR 
REGRAS DA PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS.

O Secretário de Finanças, Vitor Puppi, 
em matéria publicada no jornal Gaze-
ta do Povo, na data de (04/03), amea-
çou os servidores públicos municipais 
com mudanças nas atuais regras pre-
videnciárias.

SIGMUC REALIZA MANIFESTA-
ÇÃO EM FRENTE AO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO EM DEFESA DA 
VACINAÇÃO DOS GUARDAS.

O SIGMUC realizou um ato em frente 
a sede do Ministério Público do Pa-
raná, como forma de protesto à ação  
judicial proposta por este órgão, em 
conjunto com o Ministério Público 
Federal, que visava suspender a vaci-
nação dos profi ssionais da segurança 
pública em todo o Estado.
“Não vamos aceitar que as vidas dos 
guardas municipais sejam relativiza-
das, e a imunização é a única forma de 
termos tranquilidade em exercer nossa 
atividade junto à população.” dispara 
a presidente da entidade.

DIANTE DO DESCASO E INÉR-
CIA DA PREFEITURA, SIGMUC 
COMPRA MÁSCARAS PARA OS 
GMS.

O SIGMUC providenciou cerca de 600 
máscaras de proteção e outros EPI’s 
para os guardas municipais. E  desde 
o início da pandemia o sindicato co-
brou da administração municipal que 
os GMs recebessem tais equipamentos 
e fossem testados periódicamente para 
conter a disseminação do vírus entre o 
efetivo. Houve a judicialização da si-
tuação, o que resultou na testagem do 
efetivo em junho/2021.
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MAIO JULHO

SETEMBRO

JUNHO
AGOSTO

SIGMUC LANÇA ANUÁRIO 
DE OCORRÊNCIAS DOS 
GUARDAS MUNICIPAIS DE 
CURITIBA.

O SIGMUC lançou o Anuário 2020. 
Ficou demonstrado que o fl uxo e a na-
tureza das ocorrências atendidas pelos 
guardas municipais, são diretamente 
associadas à Segurança Pública Mu-
nicipal. O Anuário demonstra como 
o trabalho dos guardas municipais é 
uma atividade diferenciada das de-
mais categorias do serviço público, 
trabalhando 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, enfrentando a criminali-
dade e promovendo o bem estar so-
cial.  http://sigmuc.org.br/informativos/

SIGMUC REPRESENTA OS 
GUARDAS MUNICIPAIS EM 
CARREATA REALIZADA 
EM BRASÍLIA. 
Juntamente com as demais entidades 
representativas dos trabalhadores da 
segurança pública, por meio da UPB 
- União das Polícias do Brasil, a mani-
festação demonstrou novamente a in-
satisfação das categorias da segurança 
pública com o avanço da Reforma Ad-
ministrativa (PEC-32) no congresso.

NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, VÁ-
RIOS GUARDAS MUNICIPAIS 
CONQUISTARAM NA JUSTIÇA  
DIREITO AO AVANÇO POR TI-
TULAÇÃO.

Vários guardas municipais conquista-
ram na Justiça, o direito a implemen-
tação do Avanço por Titulação, previs-
to no Plano de Carreira da GM (Lei nº 
14.522/2014).

As sentenças nestas ações foram todas 
positivas, graças ao precedente favo-
rável no órgão recursal, dos Juizados 
Especiais da Fazenda pública, criado 
pelo Departamento jurídico do SIG-
MUC a respeito do tema. Mais infor-
mações entre em contato pelo fone do 
sindicato (41) 3264 5062.

SIGMUC NA MOBILIZA-
ÇÃO CONTRA A PEC 32 EM 
BRASÍLIA.
Um grande dia de luta dos operadores 
da segurança pública, contra à PEC 
32, foi organizado pela FENAGUAR-
DAS e demais entidades do movimen-
to BASTA. A caravana de guardas 
municipais curitibanos, capitaneados 
pelo SIGMUC, percorreu 1400 km 
para pressionar os parlamentares à 
afastar o risco de terceirização das 
GUARDAS, com o reconhecimento 
da carreira como Típica de Estado.

GRECA PROTOCOLA REFOR-
MA DA PREVIDÊNCIA COM RE-
GRAS DO GOVERNO FEDERAL.

A proposta prevê aumento da idade 
mínima, aumento do tempo de con-
tribuição e ataque aos proventos dos 
aposentados.

O confi sco à aposentadoria daqueles 
que contribuíram sua vida funcional 
inteira, está previsto na proposta. Gre-
ca traz para Curitiba, as alterações fei-
tas a nível federal, assim, a idade dos 
homens aumenta de 60 para 65 anos e 
para as mulheres altera de 55 para 62 
anos.

Os detalhes referentes as regras de 
cálculo e tempo de contribuição serão 
previstos em Projetos de Lei Comple-
mentar posterior.

PREFEITURA DE CURITIBA 
CONTRARIA NORMA TÉCNICA 
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA.

O sindicato ofi ciou o Prefeito Rafael 
Greca, no dia (10/09/21), sobre o des-
cumprimento da Nota Técnica nº 281 
do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, na aquisição de coletes balís-
ticos para os guardas municipais, feita 
pela Secretaria Municipal de Defesa 
Social e Trânsito (SMDT).



WWW.SIGMUC.ORG.BR  -  CONTATO@SIGMUC.ORG.BR  -  (41) 3264 5062  

RETROSPECTIVA SIGMUC 2021 

4

OUTUBRO NOVEMBRO

RESUMO

DEZEMBRO

“NOVAS” VIATURAS VELHAS 
PARA A GUARDA MUNICIPAL.

Em mais uma demonstração de des-
respeito e desvalorização dos servido-
res, Rafael Greca entregou as “novas” 
viaturas da Guarda Municipal para a 
segurança dos curitibanos.

As viaturas que foram “maquiadas”,  
contam com mais de 75 mil quilôme-
tros, ou seja, mais da metade da vida 
útil de um veículo, e para serem em-
pregadas na segurança pública.

SIGMUC NA LUTA PELA VALO-
RIZAÇÃO DOS SERVIDORES.

Durante o ato, os diretores sindicais 
destacaram que os servidores foram 
fundamentais na linha de frente no 
combate a Covid-19.Sendo que, mui-
tos perderam suas vidas atendendo à 
população durante este triste período. 
Os Guardas Municipais que partici-
param do ato, receberam um reforço 
de peso, o boneco “Stivenelson”, de 5 
metros de altura, que foi destaque  na 
mobilização. 

A mobilização teve como pautas prin-
cipais, a retirada da recomposição da 
data base de 3,14%, o aumento dos 
descontos previdenciários, e a ado-
ção dos novos parâmetros de conces-
são das aposentadorias. Nem mesmo 
a chuva, desmobilizou os servidores, 
que foram recebidos pelo Secretário 
do Governo Municipal.

PROJETO APRESENTADO POR 
GRECA, ALTERA DRÁSTICA-
MENTE REGRAS DE APOSEN-
TADORIA.

Após à aprovação da Emenda a Lei 
Orgânica do município, que alterou 
as regras de aposentadorias e pensões 
dos servidores municipais, o Executi-
vo encaminhou o texto da Lei Com-
plementar que disciplinará as conces-
sões previdenciárias. 

Tendo, como base a lei complementar, 
fi ca evidente a necessidade de se regu-
lamentar à aposentadoria dos guardas 
municipais de forma diferenciada. 

O SIGMUC defendeu na Câmara Mu-
nicipal, em Audiência Pública, a regu-
lamentação da aposentadoria especial 
no âmbito do Município.

Um único informativo é pouco 
para mostrar o tamanho da luta 

do SIGMUC neste ano de 2021. Mes-
mo diante de todas as di� culdades 
impostas pela Pandemia e pela gestão 
Greca, o trabalho do sindica-
to só aumentou em 2021. 
O SIGMUC teve um papel 
fundamental no trabalho 
junto aos poderes legislativos 
da União e do Município. 
Foi um ano de profundo pe-
sar pelas vidas dos guardas municipais 
que perderam a batalha contra a Co-
vid.  As perdas só não foram maiores 
graças à atuação imediata do sindicato 
na obtenção de kits de máscara e álco-
ol gel para os GMs e na luta junto ao 
Ministério da Justiça e da Saúde para 
obtenção das vacinas. 

As denúncias ensejaram adequações 
por parte da instituição, na correção 
das irregularidades apontadas. Isso re-
força a importância desta ferramenta 
sindical. 

Outro ponto de grande rele-
vância para o SIGMUC, são as 
questões funcionais, e o traba-
lho do sindicato em buscar  a 
defesa do plano de carreira e de 
outros mecanismos de promo-
ção � nanceira e funcional. Foi 

um ano difícil e pesado, com muita  
atividade e ataques a nível Municipal 
e Federal. Mas em 2022, o SIGMUC 
continuará na luta por melhores con-
dições  remuneratórias e de trabalho 
adequado para os Guardas. 
Acesse: www.sigmuc.org.br 

vância para o SIGMUC, são as 

LUTA CONTRA A REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA DA GESTÃO 
GRECA .

O mês de dezembro, está sen-
do marcado pela luta contra a Re-
forma da Previdência imposta por 
Greca aos servidores públicos. 
As alterações nas regras de aposenta-
doria dos servidores (as), sequer foram 
debatidas com a categoria, ou apre-
sentadas previamente aos sindicatos. 
O aumento da idade mínima para apo-
sentadoria, o retrocesso da regra de 
cálculo dos proventos, alteração na 
pensão por morte, entre outros ata-
ques, atingiram em cheio a garantia 
de uma aposentadoria digna. Isso, 
sem falar no verdadeiro CONFISCO 
dos proventos dos aposentados, pois 
a reforma prevê também, a taxação 
dos inativos em 14%, nos valores 
de proventos que ultrapassarem R$ 
1.100,00. Um verdadeiro ABSURDO! 
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HOMENAGEM AOS GMS QUE 
DEDICARAM SUAS VIDAS A 

CURITIBA!

A saudade eterniza 

a presença de quem 

se foi. Com o tempo 

esta dor se aquieta, 

se transforma em 

silêncio que espera, 

pelos braços da vida 

um dia reencontrar.

REFERENDO CONTRA A REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA DE GRECA.

Os servidores públicos municipais de Curi-
tiba iniciaram campanha para coleta de assi-
naturas, para incluir a Reforma da Previdên-
cia,promovida pela alteração da Lei Orgânica 
do Município (LOM), no Referendo Popular 
que poderá acontecer em outubro de 2024. O 
referendo popular é um dos mecanismos de 
democracia direta que permite que a popula-
ção revogue medidas governamentais, como o 
projeto queataca a aposentadoria dos servido-
res e foi aprovada pela base da gestão Greca 
na Câmara.

A iniciativa conjunta dos sindicatos represen-
tativos das diversas categorias do funcionalis-
mo público, com apoio do vereador Professor 
Euler, tem prazo até 60 dias, após a publicação 
da alteração a Lei Orgânica,  para coletar as 
assinaturas de 5% do eleitorado de Curitiba, 
o que corresponde hoje a cerca de 65mil assi-
naturas.

As informações serão verifi cadas pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE), a quem caberá 
determinar a realização do referendo popular. 
Se o TRE/PR acatar o pedido e confi rmar a re-
alização do referendo, o projeto aprovado fi ca-
rá suspenso, ou seja, o confi sco aos proventos 
dos aposentados, o aumento da idade mínima 
de 55 para 62 as mulheres, e de 60 para 65 
anos aos homens, fi cam suspensos até que a 
população curitibana decida se realiza ou não 
a reforma.

O Município de Curitiba, nunca realizou um 
Referendo Popular. Vamos juntos fazer his-
tória. Participe, esta luta é de todos nós! As 
listagens podem ser retiradas e entregues nos 
sindicatos.Maiores informações acesse, www.
sigmuc.org.br ou pelo whats 3264-5062.

O ano de 2021, foi um ano duro. Durante o auge 
da Pandemia da Covid-19 em nossa cidade, 

muitas mães, pais, avôs e avós, � lhos e � lhas perde-
ram a vida, vítimas da doença. 

Só no Brasil, este número, infelizmente, ultrapassa 
a marca de 613 mil brasileiros (as). Além das perdas 
familiares, nós Guardas Municipais, sofremos com 
a morte de companheiros, amigos e parceiros, que 
junto conosco lutavam na linha de frente nas ações 
de prevenção e � scalização de combate à doença. 

A dedicação e o sacrifício destes guerreiros, não 
pode ser esquecido jamais. A diretoria do SIG-
MUC, se solidariza as famílias e amigos, que neste 
� nal de ano, não terão a companhia de seus entes 
queridos, e enaltece que o exemplo de dedicação 
e abnegação destes parceiros permanecerá viva em 
nossas consciências e corações.

“Ficam as lembranças para contar como 
foram suas vidas, e resta a saudade para lem-

brar a falta que vocês fazem.”
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NOVO CONVÊNIO PARA OS SINDICALIZADOS!

Você, Guarda Municipal sindicalizado, já pode aproveitar os benefícios do Parque Panorâmico.
Lá, além do Parque Aquático, o sindicalizado poderá usufruir de pesque-pague, mini-fazenda para as crian-

ças, canchas esportivas e churrasqueiras.

 As regras continuam as mesmas, GM e mais quatro dependentes ( esposa(o), fi lhos(as), pai/mãe) terão entra-
da gratuita no Parque, porém com mais vantagens. No Panorâmico você não pagará estacionamento, guarda 
volumes e são mais de 100(cem) churrasqueiras gratuitas (lembrando que é permitida a entrada com comidas e 

bebidas nesta área).

O PANORÂMICO ABRE DE TERÇA À DOMINGO O ANO TODO!

NOVO CONVÊNIO PARA OS SINDICALIZADOS!

DIVERÇÃO PARA 
TODA FAMÍLIA!

SIGMUC DESEJA UM 
FELIZ NATAL E BOAS 

FESTAS.

Mais um ano chegou ao 
seu fi nal, e nos trouxe a re-
fl exão sobre a importância 
de agradecer pela benção 
da vida. 2021 nos trouxe 
muitos desafi os, especial-
mente na saúde e nas re-
lações sociais. Mas é hora 
de seguir adiante, renovar 
a esperança, aprender com 

as lições da vida, e ama-
durecer o espírito de luta e 
união que marcam grandes 
conquistas. Desta forma, 
o SIGMUC deseja à todos 
os Guardas Municipais, 
um Feliz e Próspero Natal, 
e os votos de muita saúde 
e paz no ano que se inicia.
Tradicionalmente, o SIG-
MUC realiza a entrega 
da cesta de natal para os 
guardas municipais sindi-
calizados. Este ano, a en-
trega será antecipada sendo 
realizada do dia 01 a 22 de 
dezembro, ocasião em que 
os guardas municipais, tam-
bém poderão entregar as 
listagens remanescentes das 
assinaturas do REFEREN-
DO contra a REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA.

APROVAÇÃO HISTÓ-
RICA É CONSQUISTA-
DA COM APOIO DO 
SIGMUC.

Com intenso trabalho dos 
diretores do SIGMUC, 

através da FENAGUAR-
DAS, os guardas munici-
pais conquistaram uma vi-
tória inédita no Congresso 
Nacional.

Após obterem êxito em con-
vencer o relator da reforma 
administrativa (PEC-32), 
a incluir no texto base, os 
guardas municipais como 
cargo Exclusivo de Estado, 
insuscetível de terceiriza-

ções. Os diretores re-
alizaram à articulação 
política necessária para 
aprovar o destaque nº01 
que inseriu os guardas 
municipais no inciso 
VII do caput do artigo 
144 da Constituição Fe-
deral. Vale ressaltar, que 
o destaque foi o único 
aprovado em toda co-
missão especial, o que 
engrandece ainda mais 
a conquista. 

Com a aprovação da 
PEC-32, os guardas 
municipais serão reco-
nhecidos defi nitivamen-
te como Policiais, o que 
reverte uma injustiça 
histórica com estes pro-
fi ssionais desde 1988. 


