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Dá zero pra ele
O saldo do prefeito Gustavo Fruet com os servidores municipais é negativo com relação ao reajuste da data-base. Em
três anos, na média, o prefeito nunca atendeu a pauta salarial
dos trabalhadores e sequer garantiu ganho real. Em 2015, ele
reajustou em 7,68% quando a inflação está acima dos 8%.
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Não paga,

Parados por

O prefeito Gustavo Fruet
vetou emenda proposta
pelo Sismuc em abono de
faltas das greves. Greves
essas ocorridas por calotes da gestão. Para piorar
a situação, ele quer retomar o banco de horas e
veta concursos.

Professores da Educação Infantil realizam
ato no dia 22 de maio.
Novamente eles protestam contra falta de
condições de trabalho.
Secretaria de Educação
quer ampliar a quantidade de crianças por sala
no berçário.
p. 8

pune e veta

p. 4
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50 minutos

Liberdade de
imprensa e
comunicação
Jornalista de longa experiência na
imprensa e na televisão do Paraná, o
professor universitário Elson Faxina
analisa o atual cenário da comunicação. Perseguições a jornalistas vindas
de órgãos do Estado, a mídia pública
completamente abandonada e outras
reflexões.

Página 10

ABUSO
O dia 29 de abril
fica marcado na
história do Paraná.
As agressões aos
professores estaduais
atingiram, simbolicamente, toda a população, movimentos
sociais e sindicatos.
Nesta crônica, o
jornalismo do Sismuc
faz um relato pessoal
sobre a “Batalha do
Centro Cívico”.

Confira mais na
página 11
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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br

ORGANIZAÇÃO

editorial

Brasil endireitando
Durante os últimos doze anos, o Brasil
viveu e construiu uma agenda propositiva
com o objetivo de criar as condições de uma
sociedade com menos desigualdade social.
Nestes últimos anos, centenas de milhares
de pessoas saíram da linha da miséria. Batemos recordes atrás de recordes em geração
de empregos de carteira assinada superando
a tendência dos anos 90 (do projeto neoliberal) do trabalho precário e informal. Foi
democratizado o acesso ao ensino superior,
oportunizando aos filhos e filhas da classe
trabalhadora de cursar um curso superior.
Avançamos com políticas de reparação para
os afros descendentes, através das cotas,
tanto no ensino superior como nos concursos
públicos. Estamos finalmente reconhecendo
a paridade de diretos aos casais homoafetivos e a comunidade LGBTTS.
Mas, desde o final do ano passado,
cresce uma onda de endireitar o Brasil, ou
seja, onde o discurso central é o retrocesso
desses direitos conquistados. A eleição de
Eduardo Cunha à presidência da Câmara
de Deputados é o símbolo deste retrocesso.
Esse deputado tem com um de seus projetos
o dia do orgulho heterossexual que por si só
representa um combate a aberto às reivindi-

cações dos gays, lésbicas, bissexuais transexuais e travestis. O seu desempenho como
articulador da votação da PL da Terceirização também representa um violento a ataque
aos diretos trabalhistas sem precedentes
na história contemporânea do Brasil. A sua
aprovação em rolo compressor demonstra
o caráter autoritário e oportunista do projeto
(só menor do que a violência empregada por
Beto Richa contra os servidores estaduais).
O Brasil “endireita” quando se observa o
debate de temas importantes como a diminuição da maioridade penal, da criminalização
da homofobia, ou da manutenção e ampliação das cotas sendo realizados através de
discursos furiosos. Ou ainda quando se observa o crescimento político do fundamentalismo religioso impondo a sua agenda de
retrocesso e dogmática. Ou quando se expõe
a defesa aberta da sonegação fiscal como
instrumento de combate aos impostos. Isso
tudo, na realidade, formaliza o retrocesso na
agenda política e social deste país.
Por outro lado, o que causa espanto é
que essas medidas de retrocesso contam com
apoio popular. Inclusive daqueles que serão
atingidos por elas. Como isso se explica? Desde o golpe cívico-militar em 1964, a lógica da

O
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Rita Choinski Kloster
Coordenação de Formação e Estudo
Socioeconômicos
Eduardo Recker Neto
Coordenação de Políticas Sociais
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Coordenação de Etnia
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Por Pedro Carrano

coletivo dos delegados
sindicais, em sua reunião
mensal, debateu o Congresso Estadual da CUT (Cecut),
retomando, no momento da formação, a História do surgimento
da Central. O Cecut acontece
entre os dias 26 a 28 de junho. O
Sismuc tem direito a 14 delegados.
Com isso, analisou-se o
modelo de sindicalismo cutista e
a sua diferença para a concepção
sindical de outras centrais. “E a
própria plenária observou que
esta é a concepção que mais se

educação pública está vinculada aos interesses
do mercado e ao estímulo da privatização da
educação em todos os níveis, sendo na educação houve o sucateamento de qualidade da
educação pública (tanto material, quanto pedagógica) para que o ramo privado de educação
se estabelecesse. Na questão pedagógica, o
Brasil forma mão de obra (qualificadas ou não)
para mercado e não forma cidadãos capazes
de exercerem sua cidadania.
Neste mesmo período histórico foi construído e está consolidado um dos maiores
monopólios de comunicação do mundo, sendo que a maiorias dessas mídias têm amplo
histórico de convivência e benéficas com a
ditadura e os interesses do grande capital.
O projeto, consequentemente, enfoca ampla
campanha difamatória e de criminalização
dos movimentos sociais, além de divulgar e
apresentar valores, como o individualismo e
a intolerância social, política e religiosa.
A soma dessas duas variaríeis, Educação sem o caráter crítico e um mídia antidemocrática e parcial, constroem discurso hegemônico e unificado na defesa do interesse
do capital, do retrocesso e da retomada de
um país preconceituoso, antidemocrático e
desigual socialmente. Enfim, endireitado.
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Coordenação de LGBT
Patrícia Cristina Gonçalves

aproxima da ideia de sindicalismo dos servidores municipais”,
observa Eduardo Recker, da coordenação do Sismuc.
“Debatemos nosso papel e
quais as pautas e demandas vamos abordar na plenária, entre
as quais o fortalecimento do
ramo dos servidores públicos
municipais, o fim da terceirização, e a regulamentação do direito de greve no serviço público”, afirma.
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ORGANIZAÇÃO
diretrizes
A Conferência Municipal de
Educação será realizada entre
os dias 16 e 17 de maio.

50 minutos

Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp
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Professores de educação infantil realizam Semana
de Impacto em protesto contra descaso.

Chega de Jeitinho nos cmeis
Foto: Phil Batiuk

Professores
da educação
infantil
definem
diretrizes para
Conferência

D

por Pedro Carrano

urante os trabalhos da Pré-Conferência, professores opinaram sobre
as diretrizes do Plano Nacional de
Educação (PNE), que será vigente durante os
próximos dez anos.
Por isso a importância de o Sismuc organizar esse espaço prévio para o debate. “É importante para as pessoas se qualificarem para
participar da Conferência Municipal”, afirma
a vereadora Professora Josete, presente à préconferência.
Entre vários temas presentes nos quatro
eixos debatidos, constatou-se a falta de mais
de sete mil vagas em cmeis, a meta mínima de
atendimento; a postura contrária às terceirizações; e a necessidade de formação continuada para os professores.
O Plano deve prever também a expansão
da rede pública de educação infantil segundo
padrão nacional de qualidade, considerando
as peculiaridades locais. Com isso, o espaço
dos servidores apontou a necessidade de manutenção desse ponto e ampliação de número de vagas.

Foto: Pedro Carrano

A

Por Phil Batiuk

Semana de Impacto
da Educação Infantil vai acontecer a
partir do dia 16 de maio,
data de início da Conferência Municipal de Educação.
A mobilização é propositiva, portanto, e se traduz na
participação ativa e crítica
dos trabalhadores na construção do Plano Municipal
de Educação. O clímax da
semana será a sexta-feira
(22), com paralisações de 50
minutos e distribuição do
Jornal Curitiba de Verdade
em todos os cmeis da Capital paranaense.
Professores de Educação Infantil enfrentam a falta
de trabalhadores

concursados, superlotação
de crianças, desrespeito à hora-atividade, sem condições
de trabalho, assédio moral
de chefia, substituição de
professores por estagiários.
Além da mesa de negociação do dia 23 de maio, que
não reverteu em avanço algum para a categoria. E que,
ainda por cima, teve a segunda reu-nião – que seria
no último dia 4 – cancelada
pela administração.
“Os problemas enfrentados nos cmeis precisam
ser combatidos com valorização profissional e investimento em Educação”, critica
Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc e
professora de educação infantil. Ela se refere também à
manobra de representantes

da Prefeitura e de escolas
privadas no Conselho Municipal de Educação, que
aprovou em primeira votação o aumento de crianças
atendidas por cada trabalhador nos berçários.
O que o sindicato defende e a categoria exige é
que não se faça maquiagem
dos problemas, naturalizando uma situação irregular
nos cmeis, que é a superlotação. Pelo contrário. “Se é
para levar a sério o princípio
do Educar e Cuidar, precisamos ter condições para
isso”, desabafa Cozzolino.
E isso passa por mais concursos públicos, acesso a
materiais e recursos mínimos nos locais de trabalho,
assim como pelo cumprimento de 1/3 da jornada em

hora-atividade (porcentagem prevista pela LDB e
regulamentada pela Lei Federal 11.738/08).
“A Educação Infantil precisa dar um salto de
qualidade para acompanhar
o aumento da demanda que
vem com o crescimento da
cidade e que o Ministério
Público cobra que o município dê conta”, resume
a coordenadora. O Sismuc,
portanto, também cobra
que a administração dê conta de suas pendências, mas
sem mascarar os problemas
e sem prejudicar o trabalhador. E segue aberto a construir essas políticas públicas junto à Prefeitura, na
medida em que houver disposição e vontade política
da gestão de Gustavo Fruet.

agora vai

Fiscais exigem isonomia e gratificação

R

por Pedro Carrano

eunião do coletivo dos
fiscais definiu que, superando as questões específicas, a categoria como um
todo deve exigir uma gratificação garantindo isonomia entre
os fiscais.
Hoje, os únicos que têm

o dispositivo de uma gratificação são os fiscais do urbanismo. Entretanto, outros
profissionais também apresentam atividades que merecem tal benefício, devido ao
risco constante.
Com isso, foi definida a
luta por uma gratificação de
risco que alcance 50%, de forma

unificada para todos esses trabalhadores. Para alcançar este
objetivo, os fiscais avaliam que
é necessário garantir presença
na próxima reunião do coletivo,
dia 19 de maio, mesmo dia de
mesa de negociação com a Prefeitura. A reunião deve deliberar os próximos passos e mobilizações dos fiscais.

MOBILIZAÇÃO

Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc
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só migalha

Com um mês de atraso, a Gestão Gustavo Fruet vai cumprir com o
mínimo de compromisso salarial. Servidores pediram 12%

Três anos de Fruet sem aumento
D

Por Gustavo Vidal

ia 15 de maio os servidores municipais, aposentados e pensionistas
receberão da Prefeitura o reajuste
salarial de 7,68%, para repor a inflação dos últimos 12 meses. Essa
é mínima valorização que o prefeito Gustavo Fruet se propõe a
oferecer à categoria.
Em 2015 se completará três
anos de uma gestão marcada por
calotes aos servidores, promessas
não cumpridas e por uma política
que não busca reconhecer o trabalho de quem toca o município.
“Nunca antes enfrentamos tanto
desrespeito. 2016 se aproxima
e o aumento real será lembrado
em ano eleitoral”, destaca Irene
Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
A data-base dos servidores
vencida em 1º de abril, ano após
ano, acaba sendo atrasada mesmo
sem negociação. Em 2015, por exemplo, a proposta aprovada pela
Assembleia dos servidores era
de 12%, incluindo aumento real.
Sequer foi ouvida pela administração municipal. Que enviou o

projeto para os vereadores sem
negociar com o sindicato.
Com um mês de atraso e
ainda tentando maquiar um aumento real à categoria, Fruet
frustra muitas pessoas que, inclusive, ajudaram a garantir sua
virada na Eleição de 2012. A lei
que será sancionada pelo prefeito
se baseia no IPC, calculado pelo
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(Ipardes). O índice oficial para
reajustar os vencimentos do funcionalismo é 6,64%, somado a um
“aumento real” de 1,14%, totalizando os 7,78% que os servidores
receberão dia 15, retroativo a 1º
de abril.
No ano passado, por exemplo, a data base foi calculada
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), do IBGE.
“Por que em 2014 a gestão utilizou o INPC e agora muda? Este
ano o índice atingiu 8,37%, mas
a Prefeitura sempre busca um
índice mais confortável para ela.
Por tanto não existe aumento
real”, afirma Ana Paula Cozzolino, coordenadora-geral do Sismuc

Foto: Andressa Katriny/CMC

Reajuste
Todos os anos há uma luta
entre Sismuc e Prefeitura para se
discutir qual índice será utilizado
para repor a inflação. O Sismuc
defende que deve ser aplicado
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – Amplo (IPCA) do
IBGE. Em março, o índice fechou

na conta do prefeito
Foto: Manoel Ramires

os últimos 12 meses em 8,12%,
também acima do reajuste da
Prefeitura.
O IBGE efetua a produção
contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor,
tendo como unidade de coleta
estabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços, con-

Prefeito justifica ilegalidade, mas não mandará nova lei.

Fruet veta abono das faltas
aprovado pelos vereadores

A

Por Gustavo Vidal e Manoel Ramires

Secretário de governo
alegou que emendas são
inconstitucionais.

cessionária de serviços públicos
e domicílios calculado sobre o
rendimento familiar entre 01 e
40 salários mínimos. “O IPCA é a
amostra que mais se aproxima do
efeito da inflação na vida das pessoas, e nisso se enquadram os servidores municipais de Curitiba”,
finaliza Ana Paula.

legando falta de competência dos vereadores de Curitiba, o
prefeito Gustavo Fruet decidiu
vetar as emendas que abonavam as faltas dos servidores
públicos da Educação e da
saúde. Segundo o secretário de
governo Ricardo Mac Donald,
que representou o prefeito,
houve vício de iniciativa. Contudo, Fruet não vai mandar
outra lei à Câmara Municipal
abonando as faltas. O veto ainda pode ser derrubado pelos
vereadores.
Ao anunciar o veto das
greves que envolveram os servidores da Educação, do Ma-

gistério, da Saúde e da Defesa
Social, o secretário afirmou
que em outros momentos os
servidores se beneficiaram
com abonos. “Houve vício de
origem. Mesmo assim, os servidores, em três oportunidades,
tiveram faltas abonadas”,
minimiza. As greves abandonadas ocorreram em 2010,
2011 e 2012, além das greves na
gestão Fruet. A decisão política foi criticada pelo Sismuc. De
acordo com Irene Rodrigues,
a gestão deve ser responsabilizada pelas paralisações: “As
greves saíram porque um decreto do prefeito “cancelou”
uma lei. A responsabilidade é
da Prefeitura”.
Emenda dos vereadores

O veto pode ser derrubado
pelos vereadores. A emenda,
a pedido dos sindicatos foi
aprovada por 20 vereadores. A
proposta foi apresentada pela
vereadora Professora Josete,
e assinada também por Dona
Lourdes, Caca Pereira e Jorge
Bernardi.
Reajuste
Embora tenha vetado as
emendas, Fruet sancionou a lei
que trata do reajuste de 7,68%
dos servidores municipais. O
pagamento em folha suplementar ocorre no dia 15 de
maio, com divulgação no contracheque no dia 12. O reajuste
está abaixo da inflação do
período, segundo o INPC, que
gira em 8,4%.

MOBILIZAÇÃO

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?

enrolação
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Foto: SMRH

Secretaria de Saúde apresenta novo golpe aos
compromissos assumidos com o Sismuc

Gestão quer pagar
QualificaSUS só
em junho

U

Por Gustavo Vidal

m novo calote está posto
pela Prefeitura de Curitiba. Na mesa de negociação do Grupo de Trabalho
do QualificaSUS, dia 29, sobre
o decreto que vai regulamentar
a gratificação, a Gestão propôs
a implantação seja feita apenas
em junho. O compromisso da
Gestão com o Sismuc, no final da
greve da saúde de fevereiro, foi
que a remuneração teria início
em maio.
O Sismuc rechaçou a proposta da Gestão, colocada na
mesa pela Diretoria de Gestão
do Trabalho em Saúde e Sec-

retaria de Recursos Humanos.
“Estamos enfrentando mais um
calote da Prefeitura. É inadmissível que todos os acordos feitos sejam descumpridos. Isso
comprova que nas negociações
da greve a gestão não quer resolver os problemas dos servidores, apenas impedir o avanço
da paralisação”, afirma Irene
Rodrigues, coordenadora do
Sindicato.
Para os representantes do
Sismuc, além de não honrar
acordos, a proposta apresentada, aliada ao Decreto 298/15,
representa perda financeira real
para os mais de 7 mil servidores
da saúde. Com a versão final do

decreto do QualificaSUS em
mãos, o Sindicato levará a minuta à assembleia da categoria no
dia 11 de maio. “Os servidores
decidirão a reposta a esses calotes constantes da Prefeitura”,
destaca Irene.
A mesa de negociação discutiu, ainda, pontos pendentes

da minuta de decreto. O principal destaque fica por conta do
recuo da Gestão sobre as penalidades. O Sismuc garantiu que o
corte da gratificação será feito,
apenas, aos servidores que tiverem repreensão ou suspensão.
A gestão queria que qualquer penalidade motivasse a retirada da

gratificação.
Ao final da negociação, o
Sismuc solicitou iniciar a discussão do Difícil Provimento e
a primeira reunião ficou marcada para o dia 11 de maio, ás 09
horas, quando a Prefeitura apresentará a proposta da administração.

democracia sindical

Sismuc abre
processo eleitoral

O

Por Manoel Ramires

Sismuc deu início ao processo eleitoral que
deve assumir a direção
do sindicato para o próximo triênio: 2015 a 2018.
No fim de abril foi feita
a eleição da comissão
eleitoral. Além disso,
foram definidos os prazos para a realização do
pleito como edital de
convocação, inscrição e
regularização das chapas
e dia de votação.
O edital de convocação ocorre no dia 28
de maio. Já as inscrições
podem ser feitas até 17
de junho. A regularização das chapas ocorre
entre os dias 22 a 26 de

junho. Quanto à eleição,
ela ocorre em três dias:
27, 28 e 29 de julho, possibilitando cerca de um
mês de campanha. Estão
aptos a concorrer e a votar servidores ativos e
aposentados sindicalizados até 27 de janeiro de
2015 e que estejam em
dia com o departamento
financeiro da entidade.
Os critérios para inscrição e homologação
serão apresentados pela
comissão eleitoral. Eleita
em assembleia, ela conta
com Juliana Mittelbach,
Daniel Mittelbach, da
CUT-PR, Cruz, do Cepat,
Luis Rosa, da Comissão
de Direitos Humanos da
Alep, e Luiz Fernando, da
APP-Sindicato.
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avanços na pauta

DIREITO

Fale com funcionários e diretores do
Sismuc. Ligue para 3322-2475

Em mesa de negociação, trabalhadores
garantem Grupo de Trabalho para rever
funções, nemonclatura e enquadramento.

Vitória dos polivalentes!

A

Foto: Phil Batiuk

Por Phil Batiuk

gestão de Curitiba não queria
criar novos cargos para os polivalentes. “Não tem possibilidade real”, afirmou Sérgio Malheiros,
da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos (SMRH). Contudo, o Sismuc defendeu a necessidade de valorizar esses profissionais. “A criação da
Lei 11.000/04 deu espaço aos desvios
de função que vemos hoje, como o
polivalente que tratava de animais
no Zoo, função que pertence a outro
cargo específico, que é o tratador de
animais”, explicou Guiliano Gomes,
coordenador do Sismuc.
O argumento do sindicato foi
apoiado por Francisco Caetano Martin, da própria Secretaria de Governo
Municipal: “Na SGM temos polivalentes que atuam como feitores, que
é um dos cargos que foram extintos”,
revelou. Diante disso, ficou estabelecida a necessidade de um Grupo de
Trabalho para encaminhar a Pauta
Específica dos polivalentes no dia 21.
O objetivo é mapear a carreira

desses trabalhadores. Com essas informações, vai ser possível definir as
novas funções, nomenclatura e o processo de reenquadramento. “Mesmo
que existam profissões que foram
extintas, existem outras que são específicas como jardineiro, pedreiro, eletricista. Não é quebra-galho e podemos ser valorizados dentro de nossas
áreas de especialidade”, defende Na-

tel Cardoso, coordenador do Sismuc
e polivalente.
A reunião também definiu crescimento vertical para parte especial.
Sérgio Malheiros revelou que, a partir
do processo de transição de 2015, não
terá mais a necessidade de fazer uma
prova. Vai ser suficiente apresentar o
certificado de escolaridade, que precisa apenas ser validado pela SMRH.

segunda instância

Sismuc obtém
vitória em segunda
ação da Guarda
Municipal
Foto: Manoel Ramires

Foi julgada no dia 5 a segunda
ação da guarda municipal na
qual se exige a devolução de
valores descontados
indevidamente para o IPMC.

A

por Pedro Carrano

ação do sindicato se refere aos
descontos que ocorreram em
relação aos reflexos das horas
extras sobre 50% e na gratificação de segurança, cuja primeira ação do sindicato
ocorreu em favor de seus sindicalizados.
Ludimar Rafanhim, advogado do
Sismuc, afirma que a decisão foi no mesmo sentido da primeira ação, mantendose favorável para o Sismuc e para os guardas municipais que ainda não estavam
inseridos na primeira ação do sindicato.
“Esta é uma nova ação com novos
filiados, incluímos e ganhamos também
a segunda. Abrange os que eram filiados à época. Em 2011, foi a primeira e,
em 2013, a segunda ação. As duas ações
foram ganhas, embora ainda cabe recurso”, comemora Rafanhim.

prestação de contas

Demonstrativo de Receitas
e Despesas de 2014

		
Resultado do Período			
-86.622,17
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
2.611.254,98
Mensalidades Recebidas		
2.611.254,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
2.744.152,77
Despesas com Pessoal			
715.645,51
		
Salários e Ordenados			
234.812,33
13º Salário				23.076,47
Férias				25.982,03
INSS				104.242,07
FGTS				24.861,41
Auxílio Doença			7.240,00
Vale Refeição			39.052,38
Vale Transporte			12.483,90
Rescisão				6.703,51
Plano de Saúde			
48.099,54
Imposto Sindical			1.151,34
Exame Admissional			245,00
Representação Sindical			187.695,53
			
Utilidades e Serviços			
674.217,77
		
Associação de Classe ( Cut - Dieese )
148.217,71
Assinaturas - ADM			
611,80
Aluguel				75.228,00
Condomínio				16.845,33
Telefone e Telegramas			
35.049,46
Energia Elétrica/Copel			4.819,63
Água/Sanepar			2.246,04
Seguros				5.163,95
Serviços de Terceiros ( Assessorias )		
386.035,85
				
Despesas Gerais			1.354.289,49
		
Manutenção Conservação e Limpeza
17.558,84
Aparelhos de Telefonia Móvel		
486,86
Bens de Informática			
3.759,68
Combustíveis e Lubrificantes		
15.380,13
Copa e Cozinha			
8.913,81
Despesas Judiciais			25.112,50
Despesas com Condução		
40.412,91
Despesas com Cartório			
213,02
Despesas com Estacionamento		
2.495,50
Despesas com Xerox			
16.107,32
Despesas com Internet			
22.964,84
Despesas com Informática		
7.731,90
Divulgações				69.389,77
Correios e Malotes			
83.394,50
Lanches e Refeições			
8.883,94
Material de Escritório			
10.594,44
Manutenção de Veículos		
8.519,99
Móveis e Utensílios			
14.402,10
Ressarcimento			2.502,95
Viagens				1.695,08
Veículos				98.355,25
Pagamento URPS			194.304,94
Formação				85.762,10
Eventos				56.635,31
Campanha de Lutas			
372.543,24
Organização de Base 			
130.942,11
Organização Social			28.783,16
Políticas Sindicais			498,20
Fundo Aquisição de Imóvel		
6.808,92
Solidariedade			3.674,49
Aposentados			15.461,69
				
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
21.451,88
		
Despesas Financeiras			1.335,46
Tarifas/Taxas			1.335,46
Receitas Financeiras			22.787,34
Juros Recebidos ou Auferidos		
22.787,34
				
IMPOSTOS E TAXAS			
43.085,46
		
IPTU				3.199,94
IPVA/Licenciamento			726,40
PIS				8.449,05
Cofins				
11.637,73
CSLL				3.879,18
IRRF				15.193,16
		
RECUPERAÇÕES			67.909,20
		
Reembolso				28.750,08
PIS				8.449,05
Cofins				
11.637,73
CSLL				3.879,18
IRRF				15.193,16
		
Saldo Disponível em 31 de Dezembro de 2014 338.573,37
Caixa				3.359,80
Conta Corrente			428,49
Poupança/Investimento			334.785,08
		
Resumo de 2014		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
2.611.254,98
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
21.451,88
RECUPERAÇÕES			67.909,20
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
2.744.152,77
Despesas com Pessoal			
715.645,51
Utilidades e Serviços			
674.217,77
Despesas Gerais			1.354.289,49
		
IMPOSTOS E TAXAS			
43.085,46
				
Resultado de 2014			
-86.622,17

COTIDIANO
Só ensaios

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br

Mesa abordou terceirizações, plano de carreira, formação,
tipificação de atividades e investimento municipal em cultura.
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caminhou
Sismuc conquista
avanços na pauta
específica em mesa
de negociação.

Funcionários da FCC
debatem pauta específica Boas novas

E

por Pedro Carrano

m mesa de
negociação
para debate
da pauta específica
dos funcionários
da Fundação Cultural de Curitiba
(FCC), com presença do presidente da FCC, Marcos
Cordiolli, o Sismuc questionou o
pouco avanço na
pauta desde 2014
até o momento,
sobretudo em relação ao concurso
público. Agora, a sinalização de implantação ou não do concurso será
dada pela Fundação Cultural até o
mês de junho de 2015.
No debate da pauta específica,

dialogando

a Fundação comprometeu-se em relação a questões tais como o avanço
no planejamento participativo. O
debate desta primeira mesa de negociação passou também pela formação dos trabalhadores na área de

cultura e pela atualização do descritivo de função dos
servidores – tópico no qual houve
avanços mais sensíveis.
O ponto sobre
terceirizações foi a
principal divergência da reunião entre
gestão e sindicato.
Embora admita que
algumas áreas do
Instituto Curitiba
de Arte e Cultura
(ICAC),
responsável pela gestão da
Camerata Antiqua,
possam passar por concurso público, a FCC entende que o contrato
celetista é o formato adequado a
esta modalidade equipamento. O
Sismuc, contudo, diverge.

Contudo, alegando problemas financeiros, gestão
negou antecipar incorporação da gratificação de risco.

FAS e Sismuc estabelecem
mesa permanente de trabalho

M

Por Manoel Ramires

exeu com dinheiro, não
tem avanço. Falou-se
em concurso público,
demonstra-se boa vontade, mas se
para na falta de prazos. Essa tem
sido a realidade de diversas secretarias da Prefeitura de Curitiba. E
a FAS não fugiu ao enredo. Em reunião com o Sismuc para discutir
a pauta específica, a gestão negou
antecipar as gratificações e concordou com a necessidade de novos
profissionais. A gestão ainda aceitou
a formação de mesa permanente
e bimestral de negociação. Dois
temas são principais neste momento: remanejamento e condições de

trabalho.
A negociação teve muitos
entraves. Em um deles, a administração não soube responder se o
servidor que não tiver EPI (Equipamento de Proteção Individual)
deverá ou não desempenhar suas
atividades.
Outro ponto pendente trata
da gratificação de risco. Os servidores ainda exigem que o prazo
de pagamento seja encurtado. No
atual momento, o pagamento total só ocorre em 2017. Mas houve
pontos em comum na pauta específica. Tanto Sismuc como a direção
da FAS enxergam a necessidade de
novo concurso público para desempenhar as atividades. Contudo,

assim como em outras secretarias,
o governo municipal não tem programação de realização para esse
concurso.
Compromisso
Da negociação com a FAS ficou estabelecida mesa bimestral.
O novo encontro ocorre no mês
de junho. O tema a ser debatido
é o processo de remanejamento
de servidores. “A reformulação
do remanejamento é um pauta
histórica do sindicato. Esperamos
que desta vez, na Fundação, esse
processo caminhe com mais velocidade. Modelos estabelecidos nós já
temos. Basta adaptá-los”, enfatiza a
coordenadora geral Ana Paula Cozzolino.

para pessoal

de escola

F

Por Phil Batiuk

oi no dia 27 de abril. A administração
municipal reconheceu a necessidade de
concurso público para repor a lotação
dos trabalhadores de escola. A negociação ainda trouxe outros avanços. E apenas o Difícil
Provimento de 30% para todas as Escolas Integrais ficou sem acordo.
A gestão admitiu o problema da falta de
servidores e ainda revelou que tem oferecido
horas-extras a servidores das escolas, inclusive
do magistério, para minimizar a deficiência no
quadro de trabalhadores de escola. O sindicato
então perguntou qual seria a postura da administração caso “mães solidárias” começassem
a desempenhar essa função voluntariamente,
mas Antônio Ulisses de Carvalho, superintendente executivo da Secretaria Municipal de
Educação, não quis admitir a hipótese.
Por outro lado, o superintendente informou que já teria solicitado à Secretaria de Recursos Humanos a abertura de um concurso
público. Devem ser ofertadas 107 vagas. O edital já está sendo preparado pelo RH.
Calendário escolar
A administração alega que é preciso fechar
a documentação das escolas após o fim do ano
letivo, de modo que não seria possível entrar
em recesso exatamente ao mesmo tempo que
os professores. Mas a gestão promete que a
diferença no calendário será de, no máximo,
dois ou três dias. E a SME se compromete a
prover o decreto sobre o recesso dos trabalhadores de escola até o mês de outubro, ou seja,
com dois meses antes.
Foto: Phil Batiuk

Servidor sindicalizado tem
apoio da assessoria jurídica
para questões trabalhistas. Basta
ligar para agendar atendimento.
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precarizou

CME aumenta número de
crianças por professor em cmeis
sem propor novos concursos.

Gestão Gustavo Fruet
maquia falta de servidores
na educação infantil

O

Por Phil Batiuk

Conselho Municipal de Educação (CME) aprovou
a proposta de aumentar de cinco para seis crianças
atendidas por professor de educação infantil nos
berçários de cmeis. “O que os representantes da Prefeitura
no Conselho estão propondo é naturalizar
uma situação irregular que já acontece, que
é a superlotação”, explica Eduardo Recker,
coordenador do Sismuc.
O Ministério Público do Paraná pressiona a gestão para abrir mais vagas nos
cmeis e também construir novos equipamentos. “Como sempre, o sindicato defende maior acesso à educação pública e de
qualidade, mas alerta que também é preciso
contratar novos professores por meio de concurso, e
não por estágio, por exemplo, para atender à crescente demanda”, pontua Recker.
No mês passado, a conselheira Christiane Izabella Schunig pediu vistas do processo que muda a norma e no encontro do último dia 6 apresentou a defesa
de que se mantivesse o número de cinco (05) crianças
por professor. “A decisão vigente foi aprovada ainda
em 2012 levando em consideração a qualidade do atendimento às crianças. Naquele
ano, o Conselho entendeu que
mais do que cinco crianças por
trabalhador comprometeria os
princípios da Lei de Diretrizes
Básicas da Educação (LDB):
Educar e Cuidar”, explica ela.
Infelizmente, apenas a representante do Sismuc e a do legislativo municipal, Maira
Beloto de Camargo, votaram em favor dos educadores. Os demais representantes, da gestão
e de escolas privadas, votaram pelo aumento de crianças por trabalhador.

Mas nem tudo está perdido
Essa votação se tratou apenas do ponto sobre o número de crianças em berçários, especificamente. Já a íntegra do texto, que inclui também esta questão mais uma
vez, será votada em segunda reunião do Conselho Municipal de Educação somente
no mês que vem. Então ainda existe a possibilidade de reverter essa derrota.
Para isso, é essencial a presença massiva de trabalhadores e de cidadãos preocupados com a educação infantil durante a votação final do Conselho, em junho. Por
isso, a bola está na quadra dos servidores e a vitória dependerá da mobilização da
categoria.

DENÚNCIA
acidente de
trabalho

Servidora narra a história
dramática de quem desenvolve doença do trabalho no
funcionalismo público.

Eu, Maria Valentina,
perdi o movimento
dos braços

F

por Pedro Carrano

oi
em
1998
quando
começaram as primeiras
dores. Auxiliar de enfermagem do município, Maria Valentina Bonetti desenvolveu Lesão
por Esforço Repetitivo (LER) nos
braços e mãos devido à repetição
de movimentos.
O que seria normal para um
trabalhador da construção civil,
ou de um frigorífico, também afeta
os servidores municipais. “Cheguei a aplicar 1500 vacinas por dia
(...) Hoje não pego coisas pesadas,
sinto fisgadas e os braços quentes.
Doem”, relata, complementando
que não consegue carregar sequer
o neto, ainda criança.
Há dez anos, Maria Valentina
denunciou sua situação e, a partir
de liminar judicial, ao menos pôde
deixar o local de trabalho, embora
nunca tenha ajuda no pagamento
de tratamentos.
Nem sempre os servidores
tomam a mesma iniciativa, com
medo de retaliação das chefias. A

servidora precisou lutar para garantir o afastamento. Isso porque
a gestão e o médico do trabalho
não aceitaram as duas tentativas
de Comunicação por Acidente de
Trabalho (CAT), ainda em 2003
e 2004. Foi na Justiça o reconhecimento da impossibilidade de seguir trabalhando.
Ela conta que não pôde ser
liberada das atividades que fazia
devido à falta de profissionais e ao
intenso fluxo de trabalho. Escutou, no local de trabalho, que “não
tinha LER, mas lerdeza”, e outros
constrangimentos resultado da
falta de informação sobre o assunto e do assédio moral.
Para o futuro? Maria Valentina exige que o salário como pensionista não seja achatado e que a
Prefeitura cubra o gasto com seus
atuais tratamentos físicos e mentais. O importante é não se calar
com receio da retaliação das chefias.
“Eu, Maria Valentina, agora só tenho saúde para mim e não para doar
para ninguém”, conclui.
Foto: Pedro Carrano

DENÚNCIA
sacrifício

Confira a imagem da semana e a
galeria de fotos do novo site do
Sismuc: sismuc.org.br/galeria-fotos

Servidores poder ser sacrificados com banco de horas, falta
de concurso público e aumento de alíquota do IPMC.

Prefeitura
corta 118
milhões da
máquina
pública

Foto: Manoel Ramires

O

Por Manoel Ramires

s sindicatos se reuniram com secretários do
prefeito Gustavo Fruet
para discutir pendências de mesas de negociação. No entanto,
as justificativas dos gestores devem empurrar os servidores para
novas mobilizações. Após errar
nos cálculos da arrecadação do
município, a equipe de Fruet decidiu que é necessário cortar custos na máquina pública. São R$
118 milhões a menos em serviços
públicos. Os gestores afirmam
que não vão mexer na folha de
pagamento dos servidores públicos. Por outro lado, a Prefeitura
deve reapresentar o projeto do
banco de horas, admite incompetência para realizar novos concursos públicos que podiam aliar
o acúmulo e desvio de função,
além de não incorporar as remunerações variáveis ou garantir a
aplicação da hora atividade de
33%. Para piorar, a gestão ainda
pretende mexer na previdência
dos servidores, como fez a gestão
Beto Richa.
Durante a reunião, a gestão
entregou aos sindicatos relatórios com as pendências e o posicionamento da gestão. Em um dos
documentos, a secretaria de recursos humanos Meroujy Cavet
afirmou que o projeto de banco
de horas deve ser reapresentado
novamente na Câmara Municipal. É uma solução encontrada
pela gestão para economizar e
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“ampliar” o atendimento à população sem gastar mais. Com o
projeto, os servidores vão trabalhar mais e não vão receber nada
por isso.
Linha de cortes
Na Saúde, a gestão se nega
a incorporar o IDQ. Para o secretário de saúde Adriano Massuda, o foco deve ser diminuir injustiças salariais: Você tem gente
fazendo o mesmo trabalho com
vencimentos bem diferentes. A
gente tem que enfrentar isso.
Busca ajustes que beneficiem o
conjunto dos trabalhadores”, se
posicionou. Segundo a secretária
de RH, a Prefeitura tem 32 médicos com salários acima do prefeito.
Com relação à hora atividade da Educação, ela vai ser
travada. Isso ocorre porque
a Prefeitura é obrigada pelo
Ministério Público a abrir mais
vagas, só que não tem dinheiro
para novas contratações. É o que
afirmou o secretário de governo
Mac Donald: “O dinheiro praticamente acabou. Ou a gente
deixa novas unidades sem abrir
ou permite o descompasso do
quadro necessário em relação à
realidade”, balanceou. A postura
de inchar os cmeis sem novas
contratações foi apoiada pelo
Conselho Municipal de Educação sobre protestos do sindicato. A ideia e aumentar de cinco
para seis crianças por professor
no berçário (veja reportagem
“Gestão Gustavo Fruet maquia

falta de servidores na educação
infantil”).
A decisão da gestão deve
agravar a crise na Educação, na
avaliação da coordenadora geral
Ana Paula Cozzolino: “Estamos
no quinto mês do ano e os professores sequer conseguem cumprir
a hora atividade de 20%, quiçá
chegar a 33% gradativamente”,
cobra.
Concurso
A realização de concurso
público também foi tema da
reunião. Positivamente, apenas
a promessa de que será aberto
vagas para os funcionários de escola. A estimativa é de 107 profissionais. Negativamente, a gestão
se limita a repor aposentadorias
ou sequer isso. É o caso da guar-

da municipal que “não aumenta
na cidade. Só estamos repondo
os aposentados”, explicou o secretário de governo. Quanto aos
professores de educação infantil,
“do ponto de vista financeiro, se
sai gente da educação, a reposição
poderia acontecer, mas dentro
da realidade antiga”, ponderou o
superintendente de finanças José
Carlos Marucci.
Previdência
A gestão não deve poupar
nem a previdência dos servidores
municipais. O presidente do
IPMC Wilson Luis Pires afirmou
que a gestão ao máximo evitou
subir a alíquota. Para isso, teria
economizado nos reajustes das
atividades fim. Contudo, na reformulação da lei deve ser estu-

dada a mudança no índice.
Ajustes financeiros
Os cortes financeiros do
município não deve atingir a folha de pagamento dos servidores
municipais. É o que destacou
o superintendente de finanças
José Carlos Marucci. Para ele, os
cortes vão ocorrer nos contratos da merenda escolar, na Feaes,
no contrato do lixo e no subsídio do transporte público. No
balanço apresentado durante a
reunião, Marucci afirmou que
o déficit projetado no início do
ano pela Prefeitura em 2015 seria de R$ 356 milhões. Agora, a
gestão pretende economizar R$
118 milhões. Com isso, a folha de
pagamento da cidade fica em R$
3,6 bilhões.
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

ENTREVISTA
Foto: Pedro Carrano

basta!

Mídia, monopólio
e insegurança
estão no centro
do debate
Jornalista de longa experiência na imprensa e na televisão do
Paraná, o professor universitário Elson Faxina analisa o atual
cenário da comunicação no Paraná. Perseguições a jornalistas
vindas de órgãos do Estado, a mídia pública completamente
abandonada e outras reflexões colocam a mídia no centro do
debate neste momento de muita luta e efervescência política.
“O problema é quando se confunde uma TV estatal com uma
TV do governante de turno. Como se fosse uma propriedade
pessoal dele”, diz Faxina.
por Pedro Carrano

Jornal do Sismuc. Em cerca de dois anos, dois jornalistas
foram refugiados do Paraná devido a perseguições por
parte de órgãos do Estado ou por investigar esses órgãos.
Qual é o risco que a sociedade corre quando jornalistas
são ameaçados?
Elson Faxina - É muito comum jornalista ser ameaçado
por gangues, máfias, crime organizado ou pessoas denunciadas pela mídia e buscar e ter a proteção do Estado. Mas
os últimos acontecimentos no Paraná indicam uma situação da maior gravidade porque as ameaças surgem a partir
da investigação de instituições do próprio Estado, deixando entender que partem dessas mesmas instituições ou de
pessoas vinculadas a elas. Ou seja, partiriam do próprio
Estado, daquele que deveria proteger o cidadão, garantir
a liberdade de expressão. Por isso, os casos dos jornalistas Mauri König e James Alberti, que tiveram que deixar
o Paraná para preservar a própria vida, são de extrema
gravidade e colocam em xeque todo o discurso do atual
governo do Paraná de defesa da liberdade de imprensa.
Ora, um governante tem a obrigação de tomar atitudes
concretas, firmes, de defesa das liberdades individuais e coletivas. No entanto, até o momento não vimos uma única
ação contundente do governador Beto Richa nesse sentido.
JS: Muito se diz nas redes sociais que o governo federal
coíbe a prática jornalística. Na sua opinião, é isso o que
temos visto na prática?
EF: Há no Brasil hoje uma contradição grave entre a realidade física e a realidade simbólica, virtual. Isto é, uma
coisa é o que acontece de fato, outra é o que se divulga.
Afinal, durante todo o período do famoso mensalão e
agora o do petrolão (para usar duas terminologias difun-

didas pelos ventríloquos da
direita presente na grande mídia brasileira) nenhum jornalista foi perseguido ou teve
que deixar o país, mesmo que muitos deles tenham ditos
enormes barbaridades, feito pregações de baixo nível
contra o próprio governo federal. Um resultado concreto desse tipo de divulgação é que a presidente Dilma
Rousseff já foi “condenada” como corrupta por centenas
de milhares de brasileiros, que foram às ruas nos últimos
meses, sem sequer ter sido citada nos escândalos de corrupção, portanto não foi investigada, julgada ou condenada. Fica claro que ela foi “julgada” e “condenada” por
essa orquestração policialesca, judicialesca e de politicagem da pior espécie, da qual participa também boa parte
da grande imprensa. Mas mesmo assim nenhum jornalista
sofreu qualquer tentativa de impedimento no exercício
da profissão.
JS: Os jornalistas no Paraná se manifestam em defesa do
jornalista James Alberti. Na mesma semana, os movimentos sociais se pronunciam contra o monopólio da comunicação da Globo. Como você analisa esse cenário?
EF: Precisamos atuar nessas duas frentes: defender os
jornalistas ameaçados e denunciar o nefasto monopólio
da comunicação no país, que impede que haja, de fato,
uma democratização da comunicação e, portanto, exista
uma democracia política, econômica, social, cultural. O
sistema de concessão de rádio e televisão no Brasil é anticonstitucional. O artigo 223 da Constituição de 1988 estabelece que essas concessões devem observar “o princípio
da complementaridade dos sistemas privado, público
e estatal”. No entanto, o que vemos hoje é um modelo
privado, comercial, mercantil, do “toma lá dá cá”, com
raríssimas iniciativas de Estado e a criação de todo tipo de

empecilho para que haja rádio e TV de fato públicas. E se
não tivermos um sistema igualitário entre as três esferas
da sociedade, isto é, se não tivermos redes de rádio e televisão, com o mesmo alcance, pertencentes ao mercado, ao
Estado e à sociedade civil organizada, a gente nunca vai
ter uma democracia de fato no país.
JS:Por que o aparelhamento por parte do governo Richa
da Rádio e TV Pública (RTVE)? Uma comunicação pública
ainda é possível?
EF: O Paraná nunca teve, de fato, uma TV Pública. Teve
sim uma TV Estatal. O que, em si, não é um problema.
Uma TV do Estado é, por origem, mais democrática do
que uma TV privada. Afinal, o gestor de uma TV do Estado é eleito a cada quatro anos, enquanto o gestor de
uma TV privada nunca é eleito, ele se impõe pelo dinheiro.
O problema é quando se confunde uma TV estatal com
uma TV do governante de turno. Como se fosse uma propriedade pessoal dele. Esta tem sido a prática das duas
décadas e meia de história da Rádio e Televisão Educativa do Paraná. Para ilustrar essa prática basta observar
como toda vez que o governo do Paraná muda de partido,
muda-se também o nome da emissora. Uma profunda estupidez em se tratando de comunicação. O nome de uma
emissora leva-se tempo para se consolidar no imaginário
social. Aí chega um novo governo e decide literalmente
extinguir uma emissora e iniciar uma nova. Outra ilustração é a falta de concurso público para os profissionais que
trabalham nessas três emissoras. São duas rádios e uma
televisão.

NA PAUTA
massacre

Acompanhe as notícias no site
do Sismuc e fique bem informado:
imprensa@sismuc.org.br
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Confronto entre PM e professores contrários ao projeto que saca dinheiro da
Paraná Previdência mostrou a “competência” do governo.

A ordem é atacar
O

Foto: Leandro Taques

Por Manoel Ramires

s senadores não conseguiram
suspender a votação”. A fala no
caminhão de som ecoou como
uma senha. Um curto silêncio. Um arrepio
na espinha. Começou. Tiros e bombas estouram. A massa começa a recuar. Para.
Parece que foi só um curto confronto na
linha de frente. “Resistência”, diz, dizem. O
pelotão civil desorganizado retoma a fileira. Do outro, lado, organizado, o Choque
chega. Tiros. Sem violência. Bomba de
gás. Gritos. Jato de água. Corre corre. A
fumaça sobe. Os olhos vertem lágrimas de
medo, de irritação. Tiro. Bomba. Covardia. Os feridos já aparecem. Costelas marcadas. Costas marcadas de tiro de bomba.
Rostos cicatrizados. “Ambulância, ambulância, por favor”. Choque segue avançando. Bomba. Safadeza. A massa foge por
onde dá. Os blocs, que mais tarde servirão
de bode expiatório para truculência estatal, aventuram-se a resgatar feridos. Tiros.
Bomba. As mochilas novamente se abrem.
Não tem coquetel molotov. Mais vinagre,
panos, magnésio são compartilhados. As
espingardas são miradas em direção aos
manifestantes que devolvem mirando seus
celulares. Mais tarde, se verá vídeos e fotos
de pessoas tentando enfrentar no peito a
força policial, de jovens escondidos atrás
de papelões, da realidade que desmentirá
a versão do governo.
Bombas, tiros. A multidão já recuou mais de 100 metros. Acumulam-se,
espremidas, no contorno da Loba. A Prefeitura de Curitiba vira hospital de campanha. O Choque e o Caveirão seguem
avançando. De repente, tudo para. Sessão
suspensa. A massa vibra. “Um deputado
foi mordido por cachorro”, informam.

“Um cinegrafista também”, completam.
Mais tarde, esse número saltaria para onze.
Já os manifestantes feridos passariam dos
200. A massa está entusiasmada. Sabe-se lá
porque, tenta avançar. Creem que voltou
juízo ao comando do governo do estado.
Já se passou mais de uma hora de ataque,
de massacre a professores, servidores estaduais, estudantes, sindicalistas e imprensa.
Mas o festejo foi curto. O helicóptero da
PM, que mais cedo fez voos rasantes para

virar barracas, aparece se deslocando de
lado, como beija-flor do caos, e bombas
começam a cair novamente na cabeça das
pessoas. A massa protesta, o Choque não
hesita. Talvez aquelas máscaras sejam vedadas contra o som. Não escutam nada,
sequer uma senadora da República apelando que parassem.
Tiros. Bombas. De dentro da Assembleia Legislativa, o presidente ordena que
votem, pois o conflito é lá fora. Deputados
do Camburão, que em fevereiro ficaram
com amedrontados, agora comemoram. A
ordem é atacar. A motivação é a vingança.
Nas redes sociais já circula a frase: “pede
intervenção militar e é tratado com educação, peça Educação e ganhe intervenção
militar”. Ninguém os segura. Os milicos e
sua sanha por violência. Conforme evacuam o perímetro, sobra espaço pela lateral,
na Praça Nossa Senhora de Salete. Mas
ninguém se atreve a avançar. Por trás, do
ângulo dos agressores, no Palácio do Governo o clima era de total segurança. Ali se
podia ver as manobras militares. Os grupos se revezando na proteção de si próprios enquanto outros partiam para o ataque.
Alguns PMs pareciam estar constrangidos.
Mais tarde se noticiaria que pelo menos
17 foram presos por se negarem a cumprir
ordens. Notícia desmentida ao longo da

semana. “Ordem e progresso” de bater em
professores. Por outro lado, alguns PMs
riem ou conversavam sem remorso. Enquanto isso, caixas e caixas eram trazidas
com munições. Balas de borrachas.
Bombas de gás. Mais de 1500 disparados. A Assembleia Legislativa virara um paiol. Ao invés da casa do povo,
depósito do fogo. Lá se vão duas horas
de massacre. Algumas pessoas, sete, passam presas. São os bodes expiatórios. O
Choque, após avançar até a Prefeitura
de Curitiba, uns 500 metros, sem sequer
ter retrocedido, enfim para. Outro senador da República protesta. A tropa se
recolhe. A massa novamente avança, mas
sem qualquer alarido. Acabou. A votação sequer começou, mas a resistência
fora completamente contida. No chão,
cápsulas e mais cápsulas de balas, sobras
de bombas. O povo recolhe os artefatos
como troféu. O rapaz do churrasquinho
de gato se posiciona novamente. O preço
é o mesmo. Agora, com “aroma de pimenta da PM”, anuncia. As pessoas vão
embora. O caminhão de som anuncia os
presos, os feridos e para quais hospitais
foram enviados, as caravanas que partem,
os pertences encontrados, a esperança
vencida. Termina o massacre. Começa a
guerra da informação.

AGENDA

Acompanhe a TV Sismuc
no site do sindicato:
sismuc.org.br/videos.asp
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sinopse

14 de maio
Coletivo Fas
19 horas
Sismuc

16 de maio

Conferência Distrital
de Saúde
08 horas
Igreja Matriz

16 de maio

Conferência Distrital
de Saúde
13 horas
Faculdade Bagozzi

16 de maio

Conferência Municipal
de Educação

18 de maio

Coletivo Polivalente
19 horas
Sismuc

19 de maio

Reunião Pauta dos Fiscais
09 horas
Delta

19 de maio

Reunião Extraordinária
Coletivo Fiscais
19 horas
Sismuc

Quando o sistema
funciona para não
funcionar

20 de maio

Negociação Pauta Agente
Administrativo
09 horas
Delta

20 de maio

Reunião Coletivo
Educadores
19 horas
Sismuc

21 de maio

Reunião Conselho
Administrativo do ICS
08 horas
ICS

21 de maio

Reunião Grupo de
Trabalho dos Polivalentes
09 horas
Sismuc

S

Por Phil Batiuk

ervidor público,
você já sentiu como
se todo seu trabalho
não significasse nada para
a gestão? Ou então que,
por mais que desempenhe
sua função, a própria administração cria barreiras
para o seu trabalho? Pois
bem, a situação de K,
personagem do livro O
Castelo, obra prima de
Franz Kafka, é o cúmulo disso: foi contratado por
um Conde medieval em uma terra distante, mas
quando chega lá, por mais que tente, não consegue trabalhar. A população não o conhece e o
trata com desconfiança. As autoridades locais
não o reconhecem e, por isso, não permitem que
ele fale diretamente com o Conde. Sem ter onde dormir, comer ou trabalhar em uma
terra estranha, K protagoniza uma saga de frustrações que lembra muito a vida real de
quem só quer fazer o seu trabalho, mas é impedido por um sistema burocrático e corrupto de agentes que abusam do pequeno poder que têm. Mesmo que ele tenha sido
contratado por esse próprio sistema para fazer aquilo. Vale conferir!

21 de maio

Assembleia Delegados Cecut
19 horas
Sismuc

22 de maio

Paralisação 50 minutos
professores educação
infantil
Manhã e tarde

resenha

Vamos falar de
direitos na escola?

O

Divulgação

interatividade
A agenda publicada aqui está sujeita a
alterações, portanto, confira sempre o
site do sindicato. O link é
sismuc.org.br/agenda-indice

DENUNCIE!

Ficha Técnica

Homofobia no Ambiente Educacional:
O Silêncio está Gritando
Toni Reis, Editora Appris, 2015.

livro “Homofobia no ambiente educacional - o silêncio está gritando” se baseia na
tese em educação do Prof. Dr. Toni Reis,
conhecido por sua luta pelos direitos humanos.
Dividido basicamente em duas partes, primeiro
o livro faz um apanhado dos marcos normativos
que norteiam a educação e a educação em direitos
humanos no Brasil e internacionalmente, com ênfase no respeito à diversidade sexual. Em seguida
são apresentados e analisados os dados de uma
pesquisa qualitativa sobre homofobia realizada
em 3 escolas municipais e 3 colégios estaduais em
Curitiba. Por meio das falas das 84 pessoas
entrevistadas – autoridades, professores/as e
estudantes, surge o retrato do conhecimento – ou
não – do fenômeno da homofobia e de políticas
públicas para enfrentá-la, bem como as atitudes e
opiniões das pessoas a respeito das pessoas LGBT
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).
O livro Homofobia no ambiente educacional - o
silêncio está gritando representa uma contribuição significativa para o conhecimento sobre o
problema e para o avanço da resposta brasileira ao
mesmo.

