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servelino, o servidor

Sem pressa
com o IPMC,
Fruet

A

falta de projetos e de visão de longo
prazo dos políticos não pode impactar
os trabalhadores e em seu projeto de
vida. O salário e a aposentadoria têm a
mesma importância. Isso porque a contribuição
previdenciária de quem trabalha é a garantia de
qualidade de vida no futuro.
Ao contrário do que as empresas de TV e rádio dizem, a Previdência não é um grande problema para o Estado. No Brasil, ela é responsável
por 17 por cento do Orçamento da União. Acontece que o pagamento de juros aos credores dos
bancos alcança quase 50 por cento do que o Governo Federal arrecada.
A sabedoria popular ensina que é prudente
garantir reservas e pensar a longo prazo. Contudo, a gestão Gustavo Fruet não tem o mesmo
entendimento. Isso ocorre quando a Prefeitura de
Curitiba propõe remanejar R$ 10 milhões da contribuição patronal do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) para cobrir rombos em
outros setores da gestão. O que é errado, uma vez
que o dinheiro do IPMC não é resultado de imposto de todos os curitibanos, mas reflexo em parte
do desconto na folha de pagamento do servidor
público. Logo, remanejar recursos é um absurdo.
O IPMC está com saldo positivo. Quem afirmou
isso é a secretaria de finanças Eleonora Fruet, em
audiência na Câmara Municipal no fim de fevereiro de 2015. Disse ela que “o IPMC tem R$ 1,2
bilhão no fundo financeiro, mas não vamos mexer
nisso”. Ora, se ela deu a palavra, por que agora
surge a disposição em mexer no modelo de financiamento? E mais: por que ainda não foram pagos
os novos Planos de Carreira para aposentados e

Eleonora Fruet afirma que que o Instituto tem
dinheiro em caixa, dinheiro que o irmão quer pegar
pensionistas? São essas questões que prometem
mobilizar as quatro entidades sindicais e os servidores municipais. A Fruet, como Beto Richa,
caberá enfrentar a organização dos trabalhadores
para que não se mexa no fundo da aposentadoria.
Ainda mais porque em 2014, de acordo com dados oficiais, houve superávit (saldo) de 76 milhões
de reais. Esses dados superam os déficits de 2009,
aumentando a cada ano. Porém, houve pequena
queda de arrecadação no ano de 2013. Por isso, não
é prudente mexer na aposentadoria dos trabalhadores, uma contribuição que é dos próprios servidores,
e não um imposto, como já dissemos. Trata-se de
um fundo que deve ser sempre ampliado, inclusive
pensando nos momentos de contração da economia.
A crise mundial do capitalismo começa a impactar o Brasil com força e os trabalhadores devem se unir para não pagar pela crise! Propostas
de arrocho, cortes, ajustes começam a surgir no
âmbito federal, estadual e municipal, o que é inaceitável. No caso de Curitiba, o prejuízo ao povo
não se justifica. A Prefeitura já aplicou um calote,
no início de 2015, no valor de quarenta milhões de
reais, montante pago apenas em janeiro de 2015, o
que causou um déficit no balanço de 2014.
O Sismuc vem indicando já faz um bom tempo que a gestão Fruet pode e deve cortar gastos
de outros setores: dos contratos irregulares do
transporte, das empresas de gestão do lixo, dos
cargos comissionados, das terceirizações, ampliando o quadro de trabalhadores de carreira e
reduzindo as chefias e contratos que não satisfazem o povo e só aumentam os gastos.
Este é o caminho: luta, para que os de baixo
não sejam esmagados pelos de cima.

A Prefeitura já aplicou um calote, no início
de 2015, no valor de quarenta milhões de reais,
montante pago apenas em janeiro de 2015
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Sem solução. Movimentos feministas do Paraná fizeram ato público na Rodoferroviária
de Curitiba. Mãe de Rachel reafirma necessidade de estimular políticas públicas

Impunidade no caso Rachel Genofre
gera manifestação em Curitiba

S

por Pedro Carrano e Gibran Mendes
ete anos depois de assassinada e largada
dentro de uma mala na rodoferroviária de
Curitiba, o caso da menina Rachel Genofre
continua sem solução. Depois de uma série
de investigações insuficientes, a família ainda convive com a dor da perda de uma criança e com a
impunidade.
Maria Cristina Lobo Oliveira, mãe da vítima,
afirmou que tem recebido solidariedade de entidades, pessoas e movimentos sociais para a causa.
Para ela, é necessária a revelação dos culpados, ao
lado de políticas públicas de proteção às crianças e
mulheres.
“Desde o início, sempre trabalhamos fazendo
atos e chamando a atenção. Dessa forma, a gente
consegue que os governantes parem e olhem para
nós. Fazer sozinha é mais difícil”, afirma.
Por justiça, políticas públicas e recursos
para investigações. Entidades de defesa dos direitos humanos, movimentos sociais e familiares de
vítimas da violência estavam presentes no local do
ato. A principal exigência de Maria Cristina, mãe da
criança, é por políticas públicas e por maior recurso
para investigações de casos como este.
Ela explica que o Estado sinalizou apenas indenização financeira no seu caso. “Nós entramos com
um processo contra o Estado devido às falhas horríveis que aconteceram no início da investigação. Pedimos proteção para pessoas, mulheres e meninas,
mas foi negado. E eles colocam como se o dinheiro
fosse resolver alguma coisa. É triste verificar que
entramos em um processo, exigindo do Estado o
que ele deveria conceder, e ele nega”, critica Maria
Cristina, em entrevista à Imprensa do Sismuc.
Maria Cristina finaliza afirmando que a amplitude da sua luta se deve ao exemplo que ela bus-

A minha filha desde pequena
queria um mundo que não fosse tão
desigual desta forma, sempre
lutando pelo próximo. Era muito
dela isso também, assim que vêm as
ideias”, afirma
Maria Cristina, mãe da menina Rachel Genofre
Pedro Carrano

Violências
contra a mulher
e meninas
O Paraná
de Beto Richa:
3º - Posição do Paraná no
Brasil em número de assassinato
de mulheres;
2º - Posição de Piraquara, na
RMC, é a segunda no ranking
nacional de assassinato de
mulheres;
0 – O Paraná não possui uma
secretaria estadual específica do
gênero;
17 delegacias – são
especializadas no atendimento
da mulher nas 399 cidades do
Paraná.

Ato ouviu relatos de violência contra a mulher
ca na própria filha: “A minha filha desde pequena queria
um mundo que não fosse tão desigual desta forma, sempre
lutando pelo próximo. Era muito dela isso também, assim
que vêm as ideias”, afirma.

Unidades móveis - contra
a violência foram recebidas do
Governo Federal em 2014 e nunca
entraram em atuação.

Travado. Prometido para julho, GT que avançaria em pauta específica nunca foi convocado. Fiscais devem se mobilizar
Phil Batiuk

Gestão recua nas pautas dos fiscais
por Phil Batiuk
A expectativa dos fiscais para a mesa de negociação era grande. Afinal, o último encontro
com a gestão foi em 26 de maio. Entretanto,
tudo que o sindicato avançou naquele mês,
agora a gestão retrocedeu.
A administração municipal havia se comprometido com a adoção de duplas de fiscalização. Proposta a ser construída em Grupo de
Trabalho (GT) que se reuniria na segunda semana de julho. O que nunca chegou a ocorrer.
O discurso agora é outro. A Prefeitura só
orienta as secretarias a realizar ações em dupla no período noturno. Resposta considerada
insuficiente pelo Sismuc. A mera orientação

não obriga as secretarias bem como porque
a demanda é por duplas em todas as ações e
não somente à noite.
“Nós vamos responsabilizar a gestão por
qualquer dano físico ou material decorrente
da atuação profissional. Já negociamos que
não se trabalharia sozinho. Isso é um retrocesso”, afirmou Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
Em maio, a gestão havia reconhecido a
reivindicação e se comprometido a construir,
no GT, uma proposta de normativa que determinasse a fiscalização em duplas em todas as
secretarias. Tudo isso mudou. Portanto, para
que sejam encaminhadas as pautas, será necessária a mobilização dos trabalhadores.

Retrocesso é considerado generalizado

Quer saber como foi a negociação
ponto a ponto? Continue lendo
a notícia no site do Sismuc:
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Cursinho. O processo seletivo não é estatutário, mesmo assim
sindicato enxerga a necessidade de formar trabalhadores

Sismuc prepara
agentes comunitários
para concurso público

Regras. Prefeitura também
criou duas comissões sobre
concurso público e Plano de
Carreira

Definida
férias coletivas
na Educação
por Phil Batiuk

Salários

Recife (PE)
20 vagas
até R$ 1605,66
Ensino médio

Lins (SP)
92 vagas
até R$ 1195,71
Ensino fundamental
Curitiba (PR)
200 vagas
até R$ 1184,48
Fonte: PCI Concursos

Cursinho agente comunitário

O

por Manoel Ramires

Sismuc realizou um aulão preparatório
para o concurso de agente comunitário
de saúde da Prefeitura de Curitiba. A
prova é realizada na segunda quinzena
de dezembro. Ao todo, são quatro encontros até
o fim do mês de novembro. O cursinho é realizado
em parceria com a AACS - Associação dos Agentes
de Saúde de Curitiba. São 200 vagas com salários
de até R$ 1184,48. A exigência de escolaridade é
o ensino fundamental.
No primeiro aulão realizado pelo sindicato participaram 47 pessoas. A expectativa é de ter uma tur-

ma com até 100 pessoas até o final dos encontros.
Para o Sismuc, a procura representa a importância
de a entidade representar os interesses públicos em
Curitiba. “Nós estamos promovendo esse cursinho,
junto com a associação, pela solidariedade de classe. Nós entendemos que esses concurseiros, que já
trabalham na Prefeitura, exercem um trabalho essencial para a cidade e merecem ser contratado via
concurso”, explica Juliana Mildemberg, coordenadora do Sismuc e professora do cursinho.
A contratação dos agentes, apesar de concurso público, se dará via CLT (Consolidação das
Leis Trabalhistas), que é uma nova modalidade
de contratação.

F

oram publicadas no Diário Oficial
Eletrônico de Curitiba duas portarias e um decreto de interesse dos
servidores públicos municipais no segmento da Educação.
O Decreto nº 1000/2015 trata das férias coletivas da categoria, planejando a
organização para quem trabalha nas unidades de ensino e para os trabalhadores
que atuam na administração municipal.
Já a Portaria nº 2043 estabelece a comissão que irá planejar, organizar e resolver
casos omissos do concurso público para
Auxiliar de Serviços Escolares.
Por fim, a Portaria nº 2044 estabelece também uma comissão, neste caso
para avaliar cerca de 40 recursos iniciados por professores de educação infantil que contestam a pontuação obtida no
enquadramento do Plano de Carreira
(Lei Municipal nº 14.580/2014).

RECESSO
Gerais
Começa 4 de janeiro – termina 2 de
fevereiro de 2016 (Cmeis)
Escalas
4 de janeiro a 2 de fevereiro de 2016
OU 18 de fevereiro a 15 de março de
2016 (na Administração municipal)

OLT. A tarefa agora é levar ao local de trabalho a discussão sobre a aposentadoria

Delegados sindicais
somam-se à luta do IPMC
por Pedro Carrano
Na reunião de delegados sindicais
de novembro, os servidores discutiram
a pauta geral, com enfoque sobre o
IPMC. Cathia Almeida, coordenadora
da pasta, afirma que a tarefa é levar
ao local de trabalho a discussão sobre
a Previdência, assim como preparar a
pauta geral de 2016.
A nova diretoria sindical aproveita o

fato de a organização de base estar consolidada no Sismuc. Aponta então que
os delegados sindicais devem se organizar em 2016 também de acordo com
cada segmento da categoria.
“Assim, conseguiremos tirar os anseios, fazer um debate geral e ninguém
vai ficar sem respostas, poderemos esclarecer as dúvidas. Para começarmos
vamos fazer trabalhos onde não existe
delegado”, explica Cathia.

Manoel Ramires

Acompanhe
o Sismuc
nas redes
sociais!

facebook.com/
sismuc.sindicato

@sismuc
Cáthia almeida explica
importância de lutar pelo IPMC
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No pau. Valores a serem cobrados tratam da
incorporação do PPQ para aposentados sem
paridade. E abono para servidores da saúde e
guardas municipais aposentados com paridade
Manoel Ramires

Demonstrativo de Receitas e Despesas
de Janeiro a Março de 2015
Resultado do Período

472.100,49

Mensalidades Recebidas

472.100,49

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

538.891,98

Despesas com Pessoal

166.382,69

Salários e Ordenados

67.339,49

Férias

5.307,69

Sismuc vai entrar
com duas ações
para os aposentados
contra o IPMC
por Manoel Ramires

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.
Uma das ações trata dos servidores
aposentados que não receberam a incorporação salarial referente ao PPQ (Programa de Produtividade e Qualidade)
porque não tinham paridade. Ao todo foram incorporados 293 reais com o fim da
remuneração variável na gestão Gustavo

Fruet. A Prefeitura de Curitiba também
considera injusto que os aposentados
sem paridade fiquem sem a incorporação. Tanto que uma emenda foi aprovada
para conceder o mesmo reajuste. Contudo, o IPMC se nega a pagar. “O IPMC
afirma que não vai pagar os servidores
aposentados sem paridade. Por isso, o
sindicato, através de assembleia, fica
autorizado a entrar na justiça”, comenta
o advogado Ludimar Rafanhim.
Por outro lado, a incorporação da remuneração variável (PPQ) não chegou
aos servidores da saúde e guardas municipais, que possuíam outro modelo de
remuneração. Para estes, a Prefeitura
de Curitiba concedeu abono salarial de
283 reais. Contudo, mesmo com paridade, os aposentados dessa categoria não
receberam o abono. Esse é o motivo da
outra ação do sindicato movida em favor
dos aposentados contra a Prefeitura de
Curitiba e o IPMC.

Paridade
Na Prefeitura de Curitiba, quem se aposentou depois de 2003 por idade ou
compulsória não tem paridade. Quem se aposentou depois de 2003 por outras
regras tem direito à paridade se adquiriram o direito antes de 31 de dezembro de
2003 ou, tendo ingressado no serviço público antes dessa data, tenha também 20
anos de serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo. Os que ingressaram antes de
2003 e se aposentarem por invalidez também tem direito à paridade. Quem entrou
depois de 31 de dezembro de 2003 nunca terá paridade quando aposentado.

Formação

22.771,88

Eventos

7.056,51

Campanha de Lutas

124.855,87

Organização de Base

27.844,85

Organização Social

7.645,18

Solidariedade

3.208,90

Políticas Sindicais

75,50

Aposentados

957,20

Rescisão

2.742,74

RESULTADO FINANCEIRO

INSS

22.894,84

Despesas Financeiras

590,59

FGTS

5.465,06

Tarifas/Taxas

590,59

PIS

2.035,32

Auxílio Doença

Aposentados aprovaram em assembleia que o Sismuc entrasse com medidas judiciais

-56.158,16

RECEITA OPERACIONAL
BRUTA

853,00

7.515,82

Receitas Financeiras

8.106,41

Juros Recebidos ou
Auferidos

8.106,41

256,82

IMPOSTOS E TAXAS

2.471,53

180,00

IPTU

710,10

Representação Sindical

39.447,16

IRRF

1.761,43

Utilidades e Serviços

134.340,45

RECUPERAÇÕES

5.589,04

Reembolso

3.827,61

IRRF

1.761,43

Auxílio Alimentação

7.368,15

Vale Transporte

3.946,80

Plano de Saúde

8.545,62

Imposto Sindical
Mensalidade Sindical

Associação de Classe
( Cut - Dieese)
Assinaturas - ADM

25.483,60
152,80

Aluguel

12.895,80

Condomínio

2.835,68

Saldo Disponível
em 31 de Março de 2015

Telefonia e Internet

8.875,56

Caixa

1.197,82

Conta Corrente

Água/Sanepar

1.025,19

Poupança/Investimento

Seguros

3.991,18

Serviços de Terceiros
(Assessorias )

77.882,82

Energia Elétrica/Copel

Despesas Gerais

238.168,84

Manutenção Conservação
e Limpeza

4.132,64

Combustíveis e
Lubrificantes

2.387,05

Copa e Cozinha

1.383,03

Correios e Malotes

282,70

Despesas Judiciais

10.925,92

Cartório
Condução
Estacionamento

338.573,37
3.359,80
428,49
334.785,08

Resumo de Janeiro a Março de 2015
Receita Operacional
Bruta

472.100,49

Resultado Financeiro
Líquido

7.515,82

Recuperações

5.589,04

Despesas Administrativas

538.891,98

Despesas com Pessoal

166.382,69

Utilidades e Serviços

134.340,45

Despesas Gerais

238.168,84

100,87
4.886,31

IMPOSTOS E TAXAS

2.471,53

Resultado Março de
2015

-56.158,16

274,50

Xerox

2.560,80

Internet

1.640,00

Divulgações

7.881,55

Lanches e Refeições

2.562,72

Material de Escritório

2.104,27

Ressarcimento

158,79

Aquisição de Aparelhos
Telefônicos

88,00

Aquisição de Móveis e
Utensílios

684,80

Aquisição de Aparelhos
Eletrônicos

1.699,00

Curitiba - PR, 29 de Outubro de 2015
___________________________________
PAULO JULIANO DA SILVA
CRC-PR 055982-6

___________________________________
SISMUC - PRESIDENTE
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Vagas dos bebês.
Para cumprir obrigatoriedade de matrícula de
crianças de 4 e 5 anos, gestão incha berçários

Atendimento. Parecer foi encomendado
pelo Sismuc, que vê desvio de função
e riscos às crianças

Sismuc denuncia
redução de vagas em
berçário nos cmeis

Coren contesta
funções da saúde
no descritivo de
trabalhadores de escola

O

por Pedro Carrano

Plano Nacional da Educação
prevê a obrigatoriedade de matrícula de crianças entre quatro
e cinco anos. A Prefeitura tem a
obrigação de colocar a medida em vigor já
em 2016. Porém, para isso, a gestão está
reduzindo vagas de atendimento no berçário, em pelo menos 26 cmeis, de acordo
com levantamento do Sismuc.
“A Prefeitura está tentando se adequar
criando um novo problema, que é a falta
de vagas para esta faixa etária de zero a
um ano e oito meses”, critica Jonathan Ramos, coordenador do Sismuc. Há também
uma preocupação de especialistas e pro-

fessores da educação infantil sobre como
fica o atendimento também para faixa de
idade de quatro a cinco anos.
Desabafo – escreva também o seu.
A pressão vem também dos moradores dos
bairros. É o caso de Railane Batista Ferreira, que buscou vagas em pelo menos três
cmeis na região do Sítio Cercado, sul de
Curitiba. Ela espera uma vaga há um ano
e quatro meses, segundo consta na carta
que escreveu ao sindicato e entregue também no Conselho Tutelar. E que diz, num
de seus trechos:
“Eu parei de trabalhar por que quem
cuidava do meu filho era minha mãe e agora ela está trabalhando”, afirma.

Por mais
profissionais
O Sismuc tem feito debates
e levado o tema para
a sociedade, por meio
de audiências públicas,
entrevistas para veículos
de imprensa em frente aos
cmeis, ao lado de abaixoassinado organizado pelos
professores, reforçando
denúncia do Ministério
Público sobre o tema. O
objetivo dessa luta também
é apontar a falta de
profissionais, a chamada dos
já concursados e a realização
de novo concurso.

por Phil Batiuk

N

o dia 9 de novembro, a Prefeitura de Curitiba publicou no
Diário Oficial Eletrônico a portaria (nº 2043) que estabelece
uma comissão para organizar novo concurso público do cargo de Auxiliar de Serviços Escolares.
A novidade é importante tanto por suprir a demanda por mais
trabalhadores de escola quanto por ser mais um passo na direção
do novo descritivo de funções. Afinal, na última mesa de negociação,
em 8 de outubro, a gestão prometeu que as atribuições seriam construídas junto com o sindicato assim que fosse realizado o concurso.
Outro documento importante nessa construção é o parecer
técnico nº 03/2015 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR). Esse documento reprova a utilização de Auxiliares de Serviços Escolares na troca de sondas e na aplicação
de medicamentos em crianças com necessidades especiais, entre
outras atividades exclusivas do campo da saúde.
“Com o parecer em mãos, o Sismuc agora irá fazer nova reunião
com a Prefeitura para iniciar os trabalhos de concepção de um novo
descritivo”, explica Rose Barbieri, coordenadora do Sismuc. O documento deverá contemplar as necessidades administrativas, preservando os direitos dos trabalhadores de escola e nem sobrepor funções de outros profissionais, como os profissionais da enfermagem.

Regulamentação. Aprovada pela CCJ
a regulamentação agora é debatida
em outras duas comissões

Avança no Senado
a carreira de
educador social
por Agência Senado

A

Quanto Custa

15.885
120

Crianças, de quatro a cinco
anos, que geram demanda
por novas vagas.

Novos equipamentos para dar
conta da demanda total por vagas
para crianças na cidade.

FONTE: Ministério Público do Paraná

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, em novembro, a regulamentação da profissão de educador social. O Projeto de Lei do Senado (PLS) 328/2015
prevê que ela terá caráter pedagógico e social, “devendo estar
relacionada à realização de ações afirmativas, mediadoras e formativas”. Aprovada na CCJ, agora será votada pelas Comissões
de Educação, Cultura e Esporte (CE) e de Assuntos Sociais (CAS).
O projeto estabelece que as atribuições podem ser exercidas
dentro ou fora do espaço escolar e envolvem a promoção dos direitos humanos, da cidadania e da educação ambiental. O público-alvo são pessoas em situação de risco de exploração física e
psicológica e segmentos sociais excluídos socialmente, como mulheres, crianças, adolescentes, negros, indígenas e homossexuais.
A CCJ excluiu artigo que estabelece obrigações para a União, aos
estados e aos municípios quanto aos planos de cargos, carreira e
remuneração da profissão.
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manifestação
Phil Batiuk

Demarcação perigosa
Camila Hoshino

PL que favorece estupradores
leva mulheres às ruas de Curitiba
por Phil Batiuk
Indígenas da etnia Guarani-Mbyá, da aldeia Araçaí, de
Piraquara, a cerca de 50 km de Curitiba (PR), têm feito protestos
constantes. Eles estão preocupados com a Proposta de Emenda
Constitucional 215. A proposta foi aprovada na Comissão
Especial da Câmara dos Deputados e prevê a transferência
da competência pela demarcação de terras indígenas e
quilombolas do Executivo, por meio do Ministério da Justiça,
para o Legislativo. O texto ainda proíbe a ampliação de terras
indígenas já demarcadas.

13%

É a participação da
Petrobrás no PIB do Brasil.
A Petrobrás é responsável
também por mais de um milhão
e meio de empregos diretos.

Servidores municipais
lançam Campanha Salarial
Nacional exigindo mais
direitos e justiça fiscal
Em um cenário no qual prefeituras usam o discurso da
crise para negar direitos trabalhistas, os servidores municipais
têm protestado e organizado a luta nacionalmente. Com o
tema “Vire o Jogo! É hora de justiça fiscal, desenvolvimento e
investimento público”, a Campanha Salarial Unificada 2016 foi
lançada em Fortaleza (CE). A atividade aconteceu em conjunto
com a VI Marcha dos Servidores Municipais, contando com a
participação de cerca de 4 mil pessoas.

Não tenho
preconceito contra
venenos, mas quando
eles se encontram
na minha comida
em quantidades
alarmantes eu
luto sim pelo
seu desuso
Bela Gil, nutricionista, em
resposta a ministra Kátia Abreu

Mais de três mil pessoas, maioria de mulheres, marchou pelas ruas de Curitiba contra o Projeto de Lei (PL) 5069 e seu autor,
deputado Eduardo Cunha. As manifestações
têm ocorrido por todo Brasil, tendo dado seu
passo inicial no Rio de Janeiro. Lá foram reunidas cerca de 5 mil mulheres na Cinelândia.
De acordo com o PL, o profissional de
saúde que orientar a vítima com relação
a qualquer procedimento que venha a ser
considerado abortivo poderá ser preso. As
punições vão de um a três anos de reclusão, isto quando não possuem agravantes.
Afinal, o projeto qualifica o aumento de um
terço da pena se o ato resultar em lesão
corporal de natureza grave, além de dobrá
-la se resultar em morte.
Atualmente, qualquer ato sexual sem
consentimento é considerado estupro. Já
com a nova lei, somente ato sexual sem
consentimento “e que cause dano físico ou

psicológico” teria essa definição, cabendo
à vítima provar o crime. Para ter acesso ao
aborto por conta de estupro, a vítima ainda
seria obrigada a registrar boletim de ocorrência e fazer exame de corpo de delito.
“Uma pessoa vítima de estupro está em
situação de vulnerabilidade e abuso. Obrigá-la a provar que sofreu violência é mais
uma violência. Além disso, o projeto ataca
os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), pois retira o acesso dessas mulheres ao tratamento adequado”, critica Irene
Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
Kit. Atualmente, ao ser atendida pelo SUS,
a vítima recebe a o kit anti-HIV e a pílula
do dia seguinte (que não é abortiva e nem
100% eficaz). Se aprovada no plenário da
Câmara, a nova lei coloca em risco a saúde
das mulheres, pois, mesmo que seja reconhecido o estupro com o boletim e exame,
a vítima não receberá nem pílula, nem
orientações sobre seus direitos.

Ato Nacional

Povo Sem Medo protesta
contra ajustes e Cunha
por Laís Melo
Batizado de “Fora Cunha - Não ao Ajuste”, o ato foi realizado em 14 cidades. Em
Curitiba, as ruas da Vila Sabará, periferia,
foram tomadas por mais de mil manifestantes que criticaram as políticas de austeridade promovidas pelo Governo Federal.
De acordo Chrysantho Figueiredo, um
dos coordenadores do Movimento Popular
por Moradia (MPM), que compõe a Frente, o povo saiu as ruas contra ajuste fiscal: “Em momento de crise é muito fácil

querer cortar recurso dos programas sociais, prejudicar o bolso do povo pobre.
Nós achamos que é necessário taxar as
grandes fortunas, cortar no bolso de quem
é responsável pela crise, não de nós que
somos vítimas dela”, explica.
A outra bandeira defendida é a saída do presidente da Câmara, Eduardo
Cunha. “Ele tem nocauteado as políticas
do governo federal com seu avanço conservador. Entre outras coisas, está pedindo o cancelamento do programa ‘Minha
Casa Minha Vida’.
Phil Batiuk
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SINOPSE

Agenda

Levantado do Chão

Novembro

por Pedro Carrano

17

Mesa Nacional
do SUAS

Horário: 09:00
Local: Brasília
17,18 e 19

18

Assembleia
IPMC

Horário: 19:00
Local: Centro de
Convenções de Curitiba
Indicativo de greve

Curso NPC

A mídia de esquerda
contra o Conservadorismo

19

Coletivo Professores
Educação Infantil
Coletivo ICS

20

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Horário: 08:00
Local: MP Centro
Cívico

Não compre
em Curitiba

Horário: Comercial
Local: Curitiba

21

Curso preparatório
Agente Comunitário
de Saúde

Horário: 08:00
Local: Sismuc

23

Coletivo FCC

Horário: 19:00
Local: Sismuc

26

Passeio dos
Aposentados

Horário: 09:00
Local: RMC

28
1

Horário: 19:00
Local: Sismuc
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Curso preparatório
Agente Comunitário
de Saúde

Horário: 08:00
Local: Sismuc
Para concurso público

Horário: 08:00
Local: Brasília

Coletivo dos
delegados sindicais

Horário: 09:00
Local: Sismuc

2

Coletivo dos
trabalhadores escola

Horário: 19:00
Local: Sismuc

3

Coletivo
Abastecimento

Horário: 19:00
Local: Sismuc

4

Coletivo Smelj

Horário: 19:00
Local: Sismuc

7

Coletivo Agentes
Administrativos

Baile do Sismuc 2015 - Xô Urucubaca

Para concurso público

Coletivo Finanças

Conferência
Nacional de Saúde

Levantado do Chão
Romance, 366 páginas,
Editora Companhia
das Letras

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Curso Direitos dos
povos indígenas
e das comunidades
tradicionais

Coletivo Fiscais

Dezembro

Horário: 09h00
Local: Rio de Janeiro

É

muito legal ter contato com o primeiro livro de um
escritor renomado e encontrar todas as qualidades
que marcaram a obra desse autor. É o caso do escritor
português José Saramago, Mesmo sendo o romance de
estreia, Levantado do Chão, publicado em 1980, traz questões
que o escritor desenvolveria melhor em outros livros, tais
como “A Caverna”, “Ensaio sobre a Cegueira”, O Evangelho
Segundo Jesus Cristo”, entre outros. Mas a humanidade dos
personagens e o trabalho de texto já são marcas do autor.
Intelectual que buscou se posicionar politicamente, Saramago,
neste livro, junta a sua arte ao tema da luta pela terra e pelo trabalho.
Ele narra a saga da família Mau-Tempo, cuja luta atravessa a História de
Portugal. “Na nossa terra não há trabalho, tudo é pedra e tojo, somos
beirões”, afirma um de seus personagens.

Veja todas as fotos em:
www.flickr.com/photos/sismuc88/sets/72157661252394352/
Horário: 19:00
Local: Sismuc

