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servelino, o servidor

O feminismo não
é uma cartilha

A

inclusão do tema feminismo e a citação
da filósofa francesa Simone de Beauvoir,
uma das pensadoras mais importantes
do século XX (1908-1986), na prova do
Enem deste ano, despertou interesse e ascendeu
o debate sobre o Feminismo no Brasil. É dela uma
das principais frases do movimento feminista:
“Não se nasce mulher, torna-se mulher.” A mulher não tem um destino biológico, simplesmente
destinada a ser mãe, ela está inserida em uma
cultura que define qual o seu papel na sociedade.
O tema expõe que é fundamental estabelecer relações igualitárias, nas quais as diferenças sirvam para nos enriquecer mutualmente,
não para submetermos uns aos outros. É também essencial empoderar as mulheres para
que não vivam sujeitas a tirania patriarcal. É
preciso ensinar aos homens a administrar suas
emoções para que entendam que as mulheres
não são objetos pessoais, mas sim companheiras de vida. Debater o feminismo não é ridicularizar os homens como alguns insinuam, e sim
fazer uma reflexão sobre o poder da sociedade e a atuação das mulheres na mesma e com
qual influência. A violência é um componente
estrutural de nossa sociedade, mas não podemos naturalizá-la. Em um mundo em que utilizamos a força para impor ordens e controlar
pessoas, onde exalta-se a vingança como mecanismo para administrar a dor, onde utilizamos o
castigo para corrigir desvios, é necessário mais
do que nunca aprendermos a nos querer bem e
nos reconhecermos como seres humanos.
O tema “A persistência da violência contra a
mulher na sociedade brasileira” fez com que 7,7
milhões de jovens – dos 57,5% são mulheres –
refletissem. Os meios de comunicação de massa
nos apresentam os casos de violência contra a
mulher como crimes passionais, e justificam os
assassinatos e a tortura com expressões como
“ela não era uma pessoa muito normal”, “ele havia bebido”, “ela estava com outra pessoa”, “ele,
quando descobriu, enlouqueceu”. E se a matou
foi porque “algo ela havia feito”. A culpa então
recai sobre ela e a vítima é ele. Ela pisou na bola
e merece um castigo. Ele merece se vingar para
acalmar sua dor e reconstruir seu orgulho.

Os homens desde pequenos aprendem que
devem ser os reis e que os problemas são solucionados com violência, impondo sua autoridade. Seus heróis não choram, a não ser que alcancem seus objetivos (como ganhar uma copa
de futebol ou finalizar um jogo de vídeo game).
As grandes figuras da política, da economia,
da ciência e da arte têm sido sempre os homens.
Hoje temos o cargo mais importante do país
ocupado por uma mulher, a primeira presidenta
do país em mais de quinhentos anos. Motivo de
orgulho aos brasileiros, se não fosse a tentativa
de descaracterizarem sua feminilidade imputando a ela características machistas e preconceituosas, chegando a conclusões absurdas de que
se o país é mal governado é porque a presidenta
não tem um “macho de pegada”.
Temos que romper com os ciclos de dor que
herdamos e reproduzimos inconscientemente, e
precisamos libertar as mulheres, os homens e os
que não são nem uma coisa e nem outra, do peso
das hierarquias, da tirania dos papeis e da violência. O feminismo não é uma cartilha e nem religião.
Temos o desafio de propor, lutar e implementar mudanças sociais que construam uma
sociedade melhor para TODAS as pessoas. Terminamos aqui com o canto entoado pela América Latina “Seguiremos em marcha até que
todas sejam livres...”.

Precisamos
libertar as mulheres,
os homens e os que não
são nem uma coisa e
nem outra, do peso das
hierarquias, da tirania
dos papeis e da
violência

|3

Edição 117 | Novembro de 2015 |

Fotos: Manoel Ramires

Rumos e desafios. Curitiba
não atende a demanda de vagas
para crianças e ainda peca nas
condições de trabalho para
professores

Audiência
Pública
na Câmara
reprova
gestão Fruet

Em audiência, especialista da UFPR aponta as fontes de financiamento do FUNDEB

A

Por Manoel Ramires
expectativa: 30% para a Educação, Plano de Carreira,
mais vagas e profissionais em cmeis, eleição de direção e condições de trabalho. A realidade: milhares
de crianças fora da escola, profissionais sem possibilidade de fazer planejamento, doentes, salas fechadas, equipamentos inadequados, entre outros. O cenário desenhado na
Audiência Pública “Era uma vez na Educação: os avanços e
desafios” não foi nada animador para a população curitibana.
Sismuc, Ministério Público, conselheiros tutelares e especialista da UFPR apontaram diversos problemas que não devem
ser sanados em 2016.
Aos olhos da população, o principal problema é a falta de
vagas em centros municipais infantis. Após Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a Prefeitura de Curitiba se comprometeu a aumentar a oferta de vagas. Contudo, o planejamento
foi criticado pela doutora Herminia Diniz, do Ministério Público do Paraná. “A estimativa de ampliação de vagas oferecidas
por Curitiba pelos quatro anos não atende nem a metade da
demanda reprimida (10 mil, que é a quantidade de crianças
sem vaga em cmei). Isso sem enumerar as crianças não contadas porque os pais não conhecem seus direitos ou desistiram
da procura por vaga”, alerta. Por outro lado, a criação de vagas deve vir acompanhada de condições para o atendimento.
Por isso, no TAC, o MP também cobra atendimento em turno
integral superior a 70% da demanda, pelo menos 87% dos profissionais com ensino superior e concurso público.
É neste ponto que o Sismuc enxerga os maiores problemas.
Para não ser punida, a gestão Gustavo Fruet tem sobrecarregado
os profissionais, como conta o professor e coordenador do Sismuc
Jonathan Faria Ramos: “Não podemos retroceder na educação.
Atualmente, não conseguimos cumprir 20% de hora atividade, os
professores estão trabalhando doentes, a gestão se comprometeu, mas não realizou a eleição de direção neste ano e, por fim,
os professores não tem os mesmos direitos do magistério como
jornada e salários”, esclarece. Na mesma linha está Soraya Zgo-

da, coordenadora do Sismuc, que aponta dificuldade em manter a qualidade do ensino. “Com a
obrigatoriedade da matrícula aos 4 anos ,existe uma preocupação da categoria em como se
dará o atendimento a estas crianças,. Também
nos preocupa a estrutura das unidades assim
como o descumprimento de leis que garantem
o melhor atendimento”, revela.
Embora o caminho até os avanços seja longo, a gestão já defende seus primeiros passos.
De acordo com Maria da Glória, diretora do

Departamento de Educação Infantil, a gestão
tem investido em equipamentos e qualificação
profissional. “ Nós temos capacitados nossos
profissionais com cursos e outras ações. Essa
foi a gestão que trouxe o mestrado, em parceria com a UFPR, liberando inclusive 100%
o profissional”, destaca. O professor trabalha
oito horas por dia. Com a liberação, ele desenvolve sua pesquisa sem a necessidade de
frequentar o cmei, tendo seu salário custeado
integralmente pela PMC.

Apenas o Fundeb não é suficiente
Um dos argumentos utilizados pela Prefeitura de Curitiba para limitar a contratação e
convocação de professores e a construção de equipamentos são os recursos financeiros.
Contudo, a pesquisadora da UFPR, doutora Andreia Gouvea, afirmou que o cálculo utilizado está
abaixo da capacidade arrecadatória. Ela fez uma apresentação sobre os recursos que compõe o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação. “Só discutir o Fundeb não é suficiente, pois ele é responsável por apenas 45% da
receita da educação. A gente precisa debater a totalidade dos recursos da educação, a repartição
dos valores, a vinculação de impostos, as limitações e os recursos complementares”, explica
Gouvea. A pesquisadora mostrou, por exemplo, que o Governo do Paraná não tem repassado
recursos para os municípios. “O Estado tem bem menos matrícula do que receitas para a
educação. Beto Richa poderia repassar recursos para a educação infantil”, aconselhou.

Curitiba destinou 175
milhões para a Copa, 84 milhões
para a Ponte Estaiada, mas não
destinou recursos para matricular
14 mil crianças ao custo de seis
mil reais por criança. Isso é
escolha do gestor
Herminia Diniz, Ministério Público do Paraná

120

4

2 milhões

10 mil

25%

15%

...novos cmeis
precisam ser
construídos para
atender a demanda
das crianças

É a previsão de
construção de cmeis
com orçamento total
de 4 milhões aprovado
na Câmara

é o valor de cada
cmei, segundo
a Prefeitura,
contradizendo o que foi
aprovado na CMC

quantidade de
vagas que precisam
ser abertas, sendo
nove mil em cmeis e
mil em escolas

...dos recursos
para educação
vem de impostos
como IPTU,
ICMS e ITBI

foi o que
Curitiba recebeu
a mais do que
contribiu para o
Fundeb em 2014
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Na justiça. Tabela espichada retirou igualdade com os médicos aprovada em greve de 2011

Cirurgiões dentistas cobram
‘pedaladas’ de Gustavo Fruet

O

por Manoel Ramires
s cirurgiões dentistas estão insatisfeitos com o
prefeito Gustavo Fruet. Eles reclamam que pedalada de sua gestão acabou com isonomia com os
médicos conquistada após greve de 2011. Para o
Sismuc, ao espichar o enquadramento desses trabalhadores na tabela de crescimento, ela tornou desiguais profissionais com o mesmo tempo de carreira na Prefeitura, trazendo problemas para a carreira. Para reverter o caso, os
cirurgiões dentistas decidiram, em assembleia, pressionar
politicamente Fruet e entrar com ação judicial.
De acordo com o advogado do Sismuc, Ludimar Rafanhim, a lei aprovada em 2011, após a greve, conquistou
paridade entre médicos e cirurgiões dentistas. A igualdade deve ser atingida em 2016. Até lá foram feitos três reajustes em percentual em 2012, 2013 e 2014. Em seguida,
com valor financeiro (461), em 2015 e 2016 se atingiria
o mesmo patamar financeiro. O problema surge quando a

Prefeitura altera a tabela de enquadramento, esticando-a
e mudando a posição dos dentistas diante dos médicos. “A
tabela será a mesma, mas as pessoas serão enquadradas
diferentes. Isso faz com que o dentista fique abaixo do
médico”, constata.
A pressão é política e jurídica, uma vez que a gestão tem
bloqueado a negociação, como explica a coordenadora geral Irene Rodrigues: “Houve negociação pela paridade, seja
financeira, seja de enquadramento. O problema é que a Prefeitura não está negociando, por isso a necessidade da ação
jurídica para restabelecer um direito”, cobra.
Juntando provas. A ação coletiva deve cobrar o correto
enquadramento dos trabalhadores e possíveis perdas financeiras. Para isso, o Sismuc deve reunir contracheques dos
dentistas de 2011 até o momento e solicitar que o DIEESE
(Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais) faça os cálculos. Os contra-cheques devem ser enviados para sismuc@sismuc.org.br, aos cuidados de Irene.

Outras ações
Improbidade
Administrativa
protocolada ao MP por
descumprimento de Lei;
Perdas financeiras por
causa do Decreto 1385;
Dano Moral Coletivo;
Reflexos da
gratificação do 13o
Horas extras
trabalhadas na
dobra de cargo;
Devolução de valores
descontados ao IPMC
sobre reflexos do RIT
no risco de vida;
ESF - contra desconto
da gratificação para os
servidores que tiveram
mais de 90 dias de
afastamento.

Dentistas decidem cobrar do Prefeito
esticada na tabela de vencimentos
Manoel Ramires

Transferências. Sindicato buscou melhorar critérios para a ocorrência de remanejamentos

Trabalhadores apontam prioridades
para transferências na FAS
por Manoel Ramires
O Sismuc se reuniu com
a direção da FAS para debater
remanejamentos.
Acordou-se que as transferências devem adotar cri-

térios impessoais. Para o
sindicato, esse modelo vai
eliminar a possibilidade de
entrevista de chefia. Critérios objetivos de troca também devem ser firmados. É
o caso de dar preferência

para tempo de serviço no
cargo e observar a idade do
profissional. A reunião que
estabeleceu esses parâmetros tratou de uma resposta dos trabalhadores que
avaliaram, em assembleia

(09/09), a minuta que trata
do remanejamento.
No processo de remanejamento ficou definido que
o sistema de controle único
será centralizado na coordenação da FAS. Antes, as
transferências eram avaliadas pelos Núcleos Regionais. Com a centralidade, se
espera dar mais transparência e divulgação dos locais
com vagas em aberto e servidores com a intenção de
ocupá-las.

Acompanhe
o Sismuc
nas redes
sociais!

facebook.com/
sismuc.sindicato

@sismuc
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Saúde. Servidores organizam ato em frente
à Prefeitura no dia dos servidores municipais

DESACORRENTE. Plano de Carreira,
descritivo de função e organograma
são demandas ‘pra ontem’

Protesto em frente à Prefeitura cobrou a transição de cargos na saúde, parada há um ano

Ato da Marmelada
arranca transição
de ASB e auxiliares
de enfermagem
E

m 2014, foi o chamado Festival das “Promessas não cumpridas”. Agora, o gosto
de marmelada da pauta ainda pendente.
Os servidores da saúde voltaram a apitar em
frente à Prefeitura de Curitiba em nome do
cumprimento de medidas já aprovadas desde
2013, mas ainda não regulamentadas.
Entre as quais, estão o cumprimento do
Difícil Provimento, o Qualifica SUS e a transição dos Auxiliares de Saúde Bucal e auxiliares
de enfermagem. Nesta última, houve sinalização positiva na mesa de negociação que ocorria no mesmo momento do ato.
Prefeitura se compromete com calendário
para transição até fim do ano
Em reunião realizada no momento da atividade de rua, o Sismuc foi informado por Sér-

gio Malheiros Mahlmann, do Departamento de
Desenvolvimento de Política de Pessoal do RH,
que a Prefeitura vai regulamentar e realizar a
transição dos Auxiliares de Saúde Bucal e auxiliares de enfermagem até o fim de 2015.
De acordo com Malheiros, que teve a
afirmação registrada em ata, a informação
foi repassada pela secretária de Recursos
Humanos Meroujy Cavet. Malheiros apontou que no começo de novembro será dada a
notificação oficial.
O resultado é visto como conquista da
mobilização dos servidores, muitos dos quais
bastante pressionados e insatisfeitos, presentes no ato em frente ao prédio oficial. “Há
uma falta de comprometimento do prefeito”,
reclama Elisângela Vilha Ribas, auxiliar de
enfermagem, questionada sobre as razões de
comparecer ao ato.

Sismuc vai entrar com duas ações para os aposentados
O Sismuc vai entrar com duas ações contra o Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC. O sindicato cobra o pagamento de valores referentes à incorporação do Programa
de Produtividade e Qualidade (PPQ) para os aposentados após 2003 que não possuem a
paridade. Já a outra ação cobra o pagamento de abono para os aposentados concedido aos
servidores da saúde e guardas municipais. O Sismuc vai recorrer à justiça porque o IPMC se
nega a fazer o pagamento, embora haja lei aprovada pelo prefeito Gustavo Fruet em 2013.

Trabalhadores
cobram avanços na
Fundação Cultural
O Coletivo da FCC vem construindo o organograma
do segmento, conforme acordado com a gestão. Ainda
na metade de junho, em reunião no Teatro Paiol, o Sismuc e a Fundação Cultural de Curitiba apresentaram
aos servidores resultados de grupo de estudos sobre
descritivo de função e Plano de Carreira.
“A cultura em Curitiba é referência e nós precisamos valorizar nossos trabalhadores. Precisamos continuar fazendo história. Por isso vamos fazer um novo
plano de carreira e realizar um concurso público”,
celebrou Cordiolli à época.
Entretanto, até o momento, a Secretaria de Recursos Humanos não deu andamento à implantação do Plano. “Esperamos que aconteça logo, já que o anúncio
foi feito há mais de três meses”, cobra Casturina da
Silva Berquo, coordenadora do Sismuc. Os servidores
da fundação já se mobilizam para novo encontro com
o gestor, em que será apresentado o organograma que
vem sendo desenvolvido no Coletivo.

saúde

Gestão cria GT
para promover
remanejamento
na Saúde
O Sismuc se reuniu com a Secretaria de
Saúde para tratar de pautas pendentes dos
técnicos em saneamento da saúde e agentes
administrativos. A reunião também abordou
o remanejamento e o dimensionamento dos
equipamentos.
mais informações: www.sismuc.org.br

Janeiro de

2016

A proposta é implementar as transferências até janeiro
de 2016 nas 109 unidades básicas de Saúde em Curitiba.

vem aí...

Pedro Carrano

Por Pedro Carrano e Manoel Ramires
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Nem um passo atrás na aposentadoria.
Entidades dizem não à proposta da Prefeitura de retirar aportes à Previdência

Sindicatos não
aceitam cortes no
financiamento do IPMC

O

por Pedro Carrano

Sismuc e os sindicatos Sismmac,
Sigmuc e Afisc Sindical recusaram a
apresentação de mudanças na Lei do
financiamento (aporte) da Prefeitura
para o Instituto de Previdência de Curitiba
(IPMC). O valor se refere a um montante de
10 milhões por mês.
Os servidores municipais criticaram também a falta de reuniões do Conselho Fiscal do
IPMC, o atraso da Prefeitura no final de 2014
no pagamento da parte patronal da aposentadoria, bem como a falta de espaço para debater a previdência dos trabalhadores.
O Instituto recebe aportes mensais da
PMC desde 2008, com a Lei 12821/2008.
Este aporte é baseado no valor das aposenta-

Pedro Carrano

quanto?

R$

40

milhões

Montante referente à
contribuição patronal
pago apenas em janeiro
de 2015, o que causou
um déficit no balanço de
2014 da PMC.

Sindicatos
rejeitam intenção
de Fruet de
mexer no IPMC

dorias pagas a partir de janeiro de 2009, com
cálculo atuarial a cada três anos.
Hoje, a lei abrange os aposentados entre
2008 até 2023. A proposta é a mudança do
tempo de aporte que passaria a ser de 31 de
dezembro de 2012 até 31 de dezembro de
2027, com compensação futura.
Superávit não justifica reduzir financiamento. Em 2014, de acordo com
dados oficiais, houve superávit de 76 milhões de reais. Esses dados superam os déficits de 2009, aumentando a cada ano. Aqui
entra a divergência entre os sindicatos e a
gestão, na medida em que o sindicalismo
municipal não aceita mudar o fundo para
cobrir eventuais dificuldades financeiras em
outros setores do município.

“Não é porque o IPMC está superavitário que a gente vai
abrir mão dos recursos. Vamos tornar o IPMC mais forte ainda.
O debate está parecido com o debate estadual (quando houve
proposta de cortes na Previdência pelo governo Richa)”, critica Ludimar Rafanhim, advogado do Sismuc.
Futuro incerto. No gráfico de entrada de recursos do
IPMC, consta que houve pequena queda de arrecadação no
ano de 2013. Para a direção do Sismuc, esse dado reforça que
o futuro da economia é incerto, sujeita ao impacto da crise
mundial. Por isso, é importante que os fundos do IPMC estejam
preparados para um cenário difícil.
“Lá atrás não se podia prever que estaremos com esse recurso de hoje. Não há garantia. Por isso se agora está estável,
não há certeza no futuro, então não é possível sacrificar este recurso”, afirma Adriana Kalckmann, da coordenação do Sismuc.
Exigência. As organizações exigem o cumprimento do Decreto 554/2013, que cria a comissão paritária – com a presença
dos quatro sindicatos municipais – para discussão de alteração
da Lei 9626, que regulamenta o ICS e IPMC, para só depois
discutir mudanças no financiamento.

Pedalada fiscal.
Conselho Fiscal do IPMC
não reúne há um ano
Os sindicatos criticaram o fato de o Conselho
Fiscal do IPMC não se reunir há um ano.
Criticaram também o atraso da Prefeitura na
contribuição patronal de dezembro de 2014, no
valor de quarenta milhões de reais, montante
pago apenas em janeiro de 2015, o que causou
um déficit no balanço de 2014.
“A Prefeitura fechou o ano de 2014 com atraso
de quarenta milhões, o que também se configura
como uma pedalada fiscal”, critica Irene Rodrigues,
coordenadora-geral do Sismuc.
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manifestação. O pedido de afastamento de Eduardo Cunha
da presidência da Câmara e o rechaço à política econômica do
ministro Joaquim Levy serão os focos

No mês da Consciência Negra

CUT

A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde
(RENAFRO) realiza nos dias 7 e 8 de novembro, no Rio de
Janeiro, o II Encontro Nacional de Juventude de Terreiros e IV
Encontro Estadual de Juventude de Terreiros do Rio de Janeiro.
O objetivo é promover o debate sobre direitos humanos em
saúde para a juventude de terreiros, com ênfase no combate
ao racismo e de todas as formas de intolerâncias, e incentivar
a maior participação da juventude de terreiros na Conferência
Nacional de Juventude e na Conferência Nacional de Saúde.

392

bilhões

Este é o número que
os quinhentos maiores
devedores inscritos na
chamada Dívida Ativa da
União. O governo deve
cobrar o montante para
fazer caixa.

Audiência pública debate ameaça
de fechamento de escolas
Reprodução internet

O risco de o Governo do Paraná fechar 71 escolas estaduais
é tema de uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa do
Paraná. Prevista para 9 de novembro, deve questionar a suposta
economia de R$ 2 milhões, segundo o governo.
“Foi solicitada uma audiência pública para que o
governo se manifeste sobre este tema. Queremos que seja
desencadeado um amplo processo de discussão para evitar
esse ataque à educação no Paraná”, disse Veneri. Há algumas
semanas, o governo recuou no fechamento de uma escola
em Maringá, após a mobilização da comunidade. Para Veneri,
esse projeto do governo do Paraná seguiria a mesma lógica do
governo tucano de São Paulo, que considera a educação como
gasto e não investimento.

Frente Povo Sem Medo chama
primeiro ato para 8 de novembro
por Érica Aragão e Igor Carvalho
A “Frente Povo Sem Medo” realiza seu
primeiro ato nacional do coletivo no dia
8 de novembro. Os focos desta primeira
manifestação serão os pedidos de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e de mudança da
política econômica adotada pelo ministro
da Fazenda, Joaquim Levy, para o País, que
não tem apresentado resultados positivos.
“Esta reunião é importante e saímos otimistas daqui. O povo brasileiro não pagará
por essa crise e nem aceitará a pauta imposta pelo governo. Iremos às ruas contra
o avanço do conservadorismo e não aceitaremos saídas à direita”, afirmou o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos.
A “Frente Povo Sem Medo” é composta por mais de 30 movimentos sociais que,
juntos, estão presentes em 15 estados. Em
seu manifesto, divulgado no lançamento
do coletivo, há uma conclamação para que
a população saia às ruas.
“No momento político e econômico que

o país tem vivido se torna urgente a necessidade de o povo intensificar a mobilização
nas ruas, avenidas e praças contra esta
ofensiva conservadora, o ajuste fiscal antipopular e defendendo uma saída que não
onere os mais pobres”, defende a carta.
A professora Janeslei Aparecida Albuquerque assumiu a “Secretaria de Mobilização e Relação com os Movimentos Sociais”
da CUT, uma das três novas pastas criadas
na Central após o 12º CONCUT. A dirigente já esteve presente na reunião da “Frente
Povo Sem Medo” representando os cutistas.
“A CUT como uma Central com a importância que tem para a classe trabalhadora no Brasil e no mundo, está junto com
os movimentos que estão nas ruas contra
a retirada dos direitos dos trabalhadores.
No Congresso Nacional, dominado pelo
fundamentalismo, pela bancada da bala,
do latifúndio e dos bancos, a CUT tem
exercido um importante papel de oposição
a essa direita que ataca um conjunto de
direitos do campo do trabalho e dos direitos sociais e civis”, afirmou a secretária.

interatividade

É pelo
trabalho que a
mulher vem
diminuindo a
distância que a
separava do homem.
Somente o trabalho
poderá garantir-lhe
uma independência
concreta
Simone de Beauvoir, filósofa

Alimentos sem agrotóxicos
A 1° Feira Nacional da Reforma Agrária
ocorreu em São Paulo. Participaram 800
feirantes acampados e assentados de 23
estados e DF. O objetivo foi mostrar e comercializar os produtos vindos das áreas
de assentamentos da Reforma Agrária.
Foram vendidas 220 toneladas de
produtos espalhados em 800 itens de
80 cooperativas e associações. Cerca de
150 mil pessoas passaram durante os
quatro dias de evento, segundo a direção
do Parque da Água Branca. A praça de
alimentação contou com 15 cozinhas de
todas as regiões do Brasil, onde foram
servidas 10 mil refeições.
“A grande mídia estigmatiza a luta dos
Sem Terra desmoralizando os trabalha-

dores, como se fossem pessoas más. Mas
mostramos o contrário, que as famílias do
MST têm o compromisso da produção de
alimentos saudáveis”, enfatiza Adalberto
Oliveira, do MST.

interatividade
Acesse para ver mais
fotos sobre a Feira:
www.flickr.com/
photos/mstoficial
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Reunião
Saúde

Horário: 14:30
Local: Ed Laucas
Pautas pendentes

Coletivo
Horário: 19:00
Trabalhadores Escola Local: Sismuc

5

Coletivo
Abastecimento

Horário: 19:00
Local: Sismuc

6

Reunião
superintendente
Fiscais

Horário: 10:00
Local: Ed Delta
Questões fiscais

Coletivo
Smelj

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Ato contra o
PL 5069/2013

Horário: 16:00
Local: Boca Maldita

Audiência Pública
fechamento escolas

Horário: 09:00
Local: Assembleia
Legislativa Paraná

Coletivo
Saúde

Remanejamento
saúde

7
9

10

11

Coletivo
Sociólogos

Horário: 19:00
Local: Sismuc

12

Coletivo
FAS

Horário: 19:00
Local: Sismuc

13

Coletivo Câmara
Municipal

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Baile
Sismuc

Horário: 21:00
Local: Sociedade
Universal

17

Seminário e
Horário: 09:00
audiência pública
Local: Assembleia
para discutir fracking Legislativa Paraná
Assembleia
guardas municipais

Horário: 16:30
Local: Sismuc

18

Coletivo Professores
Educação Infantil

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Horário: 19:00
Local: Sismuc

19

Coletivo
ICS

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Horário: 14:30
Local: Ed Laucas

20

“Não compre
em Curitiba”

Horário: dia inteiro
Local: Curitiba

Nosso Ivan

I

ván Bojko é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial.
Nascido na Ucrânia, foi tirado à força de seu país em 1942
pelos nazistas para fazer trabalhos forçados na Alemanha.
Em 1948 conseguiu imigrar para o Brasil, tornando-se apátrida.
Desde então, não pôde retomar contato com seus familiares
devido ao bloqueio imposto pelo regime político dos russos
em seu país – um novo conflito entre os dois países retornou
aos noticiários mundiais nos últimos tempos.
68 anos depois, ele retornou. Este comovente reencontro
com o seu país, sua família e seu passado é retratado no filme
“Iván”, que conta a história real de um refugiado, baseada nos
diários escritos pelo próprio Iván Bojko, que tinha 91 anos
quando voltou a pisar em solo ucraniano.
“Iván” tem direção de Guto Pasko, experiente realizador
paranaense, que é descendente de ucranianos, e abordou o
tema imigração em outros títulos de sua filmografia, tais como
“Made in Ucrânia – Os Ucranianos no Paraná”, “A Colônia
Cecília” (neste caso, sobre imigrantes italianos) e “O Herói de
Cruz Machado” (poloneses).
O filme recebeu premiações no Festival de Cinema de
Maringá, Florianópolis Audiovisual Mercosul, Fest Cine Goiânia,
além de ser exibido nos festivais de Brasília, Mostra Tiradentes,
Olhar de Cinema (Curitiba), Cinesul , FENAVID (Bolívia), Festival
Cinematográfico de Montevideo (Uruguai) e Festival LatinoAmericano de Cinema de Trieste (Itália).

Página oficial:
ivanfilme.com

Página no
Facebook
www.facebook.com/
ivanfilme
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