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servelino, o servidor

Municipais, é hora de
mobilização nacional!

A

Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam/CUT)
convocou as 17 federações estaduais
filiadas e os 842 sindicatos representantes da categoria em todo o Brasil a intensificarem
suas mobilizações no mês de março. Isso ocorre após o lançamento de campanha nacional em
defesa dos trabalhadores, dos direitos humanos,
da democracia e contra a pauta conservadora do
Congresso Nacional.
O principal desafio dos municipais, além de
suas campanhas de lutas, é enfrentar a “pauta
bomba”, que pode trazer retrocessos para os municipais, seja de Curitiba, Mandaguari ou Quixadá (CE), por exemplo. Isso porque os projetos em
debate no Congresso Nacional retiram direitos
dos trabalhadores de cima para baixo. Ou seja,
não adianta “ocupar” a Prefeitura de Curitiba se
é Eduardo Cunha que aprova projeto de lei que
permite a terceirização sem fim.
É preciso, portanto, ir Pra cima deles, como
enfatiza a presidente da Confetam, Vilani Oliveira: “O que mais nos preocupa é que tanto o projeto que extingue a obrigatoriedade da Petrobrás
ser a exploradora exclusiva do Pré-Sal, quanto a
Lei Antiterrorismo foram aprovadas com a participação direta do Governo Federal”, critica.
As pautas bombas são: Estatuto da Família
(PL 6583/2013), determina que a família é formada exclusivamente por homens e mulheres e
exclui, portanto, casais LGBTs, avós, pais e mães
solteiros desse conceito; Maioridade Penal (PEC
171/1993), que reduz a maioridade penal para
16 anos; Lei Antiterrorismo (PL 2016/2015), que
criminaliza movimentos sociais e sindicatos; Criminalização da vítima de violência sexual (PL
5069/2013), qu abre brechas para punir qualquer pessoa que oriente o uso de método contra-

ceptivo e preste orientações sobre o aborto legal
definido pela Constituição; Estatuto do desarmamento (PL 3722/2012), que facilita a aquisição e
o porte de armas de fogo; Flexibilização do Conceito do Trabalho Escravo (PLS 432/13), que desconfigura e ameniza o conceito de trabalho escravo; Redução da idade de trabalho (PEC 18/2011);
que autoriza o trabalho de regime parcial a partir
dos 14 anos; Altera participação da Petrobrás na
exploração do pré-sal (PLS 131/2015); que retira
a obrigatoriedade da Petrobrás como exploradora exclusiva do pré-sal; Privatização das Estatais
(PLS 555/2015), que permite a venda e participação do capital privado em empresas estatais
como Correios e Caixa Econômica; e Terceirização (PLC 30/2015) que permite a terceirização
sem limites.
Além desses retrocessos em plano nacional,
os municipais devem se unir aos servidores estaduais contra processos de sucateamento dos
equipamentos e serviços prestados à população.
É o caso da privatização da educação, que ocorre
em Goiás, ou das “reorganizações escolares” que
fecham escolas ou, de forma disfarçada, como
vem ocorrendo em São Paulo, salas de aula. Curitiba também sofre desse mal quando a Prefeitura, ao invés de investir na educação, como ela
diz, opta por fechar berçários.
Outro flanco de luta é a defesa da previdência pública e dos regimes previdenciários. Esse
tópico foi um dos temas mais discutidos durante
o Congresso da Fessmuc – Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais CUTistas. A percepção é de que os prefeitos, não tendo de onde
tirar dinheiro devido à crise financeira, olham
para o caixa dos municipais e sacam dinheiro ou
não fazem repasse, comprometendo o futuro das
aposentadorias.

Não adianta “ocupar” a Prefeitura de Curitiba
se é Eduardo Cunha que aprova projeto de lei que
permite a terceirização sem fim
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Receitas da Capital. Repasses dos governos estadual e Federal diminuíram

Apesar da alta
dos impostos,
Curitiba
arrecada
menos em 2015

A

Por Manoel Ramires
secretária de Finanças Eleonora Fruet e
o secretário de planejamento Fábio Scatolin participaram de audiência
pública na Câmara Municipal
de Curitiba. Eles apresentaram balanço financeiro de
2015. Ambos os secretários
responsabilizaram a diminuição de repasses do governo
estadual e federal pela paralisia de obras e de gestão pela
qual passa Curitiba. Esse fator
teria anulado o aumento da arrecadação de impostos como
IPTU e ITBI. Na apresentação,
os secretários afirmaram que
2016 e 2017 também serão
anos de “vacas magras”.

A queda nos repasses dos
convênios é apontada como
o principal entrave para as
ações da prefeitura. Em 2015,
a previsão era receber R$ 482
milhões dos dois governos. Só
vieram R$ 9 milhões, segundo os secretários. “Tivemos
queda nos repasses dos governos de um lado e tivemos
aumento de despesas como o
contrato do lixo de Curitiba.
50% das nossas receitas dependem da cidade e os outros
vêm do Estado e da União”,
enfatiza Fábio Scatolin.
Caixa cheio. Se de um lado
faltou repasse, de outro, entrou dinheiro em caixa. Tratase de repasses relacionados
à saúde (SUS) e a educação

Chico Camargo/CMC

Eleonora Fruet responsabilizou governo federal e estadual por redução dos convênios

Reajuste dos municipais

Os servidores municipais estão em Campanha de Lutas e pedem 15% de reajuste. Mesmo
com a queda nos repasses, a Lei de Responsabilidade Fiscal não deve ser problema. De acordo
com dados da Secretaria de Finanças, a Receita Liquida Corrente de 2015 ficou em R$ 6,2
bilhões. Isso representa, em gastos com pessoal, 44,1%. A LRF determina que o governo pode
gastar até 51,30% no limite prudencial e até 54% no máximo de gastos.

Verbas recebidas
IPTU:

IR na
fonte:

milhões

milhões

461

270

Repasse por lei

ITBI:

ISS:

milhões

bilhão

298

(FUNDEB e FNDE) e da alta
de impostos como o IPTU e
o IPVA (o munícipio fica com
50% do imposto). Para o SUS

1

SUS:

FNDE:

milhões

milhões

768

64

foram repassados R$ 768 milhões. Já a Educação recebeu
R$ 544 milhões. Mesmo assim, a Prefeitura de Curitiba

Cota
IPVA:

Fundeb:

milhões

milhões

341

FPM:

480

207

milhões

só investiu 25% em educação.
Quanto aos impostos, a arrecadação passou da casa dos
R$ 2,3 bilhões.

Ainda em audiência pública. Cesar Titton não dá prazo para entregas de unidades abandonadas

Secretário “culpa importados”
por casos de dengue em Curitiba
Por Manoel Ramires

O

secretário de saúde
de Curitiba, Cesar
Titton, participou de
audiência pública na Câmara Municipal. O foco de sua
apresentação foi o combate
ao aedes aegypti na capital.
Ele diz que os 196 casos confirmados são importados de
outros municípios. O Paraná
já registra 7 mil ocorrência
de doentes relacionados ao
aedes aegypti. Cesar Titton
também foi cobrado pelo
abandono de obras em duas
Unidades de Saúde. O secretário não definiu prazo de
conclusão das obras.
O secretário de saúde expôs qual tem sido a

estratégia de Curitiba no
combate à dengue, a zika e
chikungunya. “Nós fizemos
64 mil abordagens em Curitiba em 2015 e ampliamos
a rede de combate. Os 196
casos registrados são importados, ou seja, de pessoas de outras cidades que
vem para Curitiba”, afirmou o secretário.
Unidades
fechadas.
Titton abordou o problema das Unidades Jardim
Aliança e Campo Alegre.
Para ambas, o secretário
admitiu falta de recursos
e pressão no governo estadual para que verbas sejam
liberadas. O assunto foi
denunciado pelo Sismuc

há um ano. Com relação à
Campo Alegre, a retomada
da obra pode ocorrer após
reabertura do edital. “O

novo edital sai em trinta
dias para sabermos sobre
a retomada das obras”,
agendou. Já as incertezas
com relação a US Jardim
Aliança são maiores. O secretário não apresentou
estimativa de retomada
das obras. Apenas disse
que cobrou o governo estadual com relação à liberação de verbas.

Atendimento
SUS em Curitiba
62% de curitibanos
22% Região Metropolitana
11% outras cidades
0,5% outros estados
Chico Camargo/CMC

Em audiência pública, secretário não deu prazo para abertura de Unidades ainda em construção
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Phil Batiuk

AVANÇO. Comissão paritária acordou pontos finais do
procedimento, restando apenas encaminhar detalhes

Remanejamento
na FAS na reta final

E

Por Phil Batiuk

m reunião no dia 24 de fevereiro, a
comissão composta por representantes do Sismuc e da Fundação de
Ação Social debateu os últimos pontos para implantação de um procedimento de
remanejamento no órgão.
“A imparcialidade e a institucionalização
de critérios objetivos orientaram a negociação com a gestão”, explica Irene Rodrigues,
coordenadora geral do Sismuc. Um dos principais momentos do encontro foi a organização de critérios para o desempate entre duas
ou mais solicitações de remanejamento para
um mesmo equipamento.
De acordo com a proposta compactuada,
em primeiro lugar será respeitado o tempo do
solicitante no cargo. Depois, respectivamente, a proximidade entre local de trabalho e

moradia, seguida da proximidade com possível local de estudo, do tempo decorrido desde
o pedido e, por fim, o critério da maior idade.
Permuta. Outro debate provocado pelos
trabalhadores se deu em torno da possibilidade de permuta a contragosto do profissional. Mas foi esclarecido pelos representantes da fundação que a ocorrência da
permuta a critério da gestão se dará somente com a ciência do servidor e a anuência da
própria administração.
Também foi proposta pelos municipais a
possibilidade de permuta a critério dos trabalhadores, que poderá ocorrer quando duas
pessoas que ocupam o mesmo cargo queiram
trocar de equipamento entre si. Em tempo,
será preciso preencher os devidos formulários e comunicar as respectivas chefias.
“Não podemos interferir na autonomia

Trabalhadores da FAS discutem mudanças no remanejamento
da gestão, mas precisamos de um mecanismo que possibilite a democratização da permuta. Agora, até esta sexta-feira
(26), a Prefeitura irá nos enviar uma proposta, que responderemos dentro de uma semana. Assim, teremos a garantia
de um procedimento impessoal e transparente”, aponta Juliano Soares, coordenador do sindicato.
Disposição funcional. Além disso, frente à preocupação
com a disposição funcional, o Sismuc propôs a criação de um
espaço de conciliação com representação sindical. A ideia é
possibilitar a defesa do servidor nos casos que não forem resolvidos no diálogo com as chefias. Portanto, ficou acordado
que deverá ser construída uma Instrução Normativa que dê
transparência e regulamente a disposição funcional.

Justiça. Sindicato cobra a devolução de valores descontados de forma irregular

Guardas Municipais
U
decidem próximo
passo em ação coletiva

Por Flávio Laginski

ma assembleia com guardas municipais realizada no dia 17 de
fevereiro definiu o próximo passo
do Sismuc em relação à ação aberta pelo
sindicato em 2011, para cobrar a devolução de valores descontados de maneira
irregular para o IPMC.

Foi decidido, em primeira sessão, pelos
trabalhadores que estiveram na assembleia
para que a sentença, que deu ganho de causa
para o Sismuc, seja executada, porém, com a
manutenção de uma negociação junto a Prefeitura de Curitiba para que toda a categoria seja beneficiada e ainda que a Prefeitura
faça a devolução administrativamente dos
valores sem que a ação seja executada.

Acompanhe
o Sismuc
nas redes
sociais!

Pra
cima
deles,
campanha de lutas 2016 |

facebook.com/
sismuc.sindicato

@sismuc
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EDUCAÇÃO INFANTIL. Manifestação arranca reunião com secretária de educação

Na Câmara, mães e pais criticaram
fechamento de vagas em berçários

“E

Phil Batiuk

Por Phil Batiuk

u confio no cmei e não tenho condição de pagar
particular”. A frustração de Cibelle de Almeida
dos Santos teria motivado a mobilização. “Organizamos todo o movimento em 15 dias. Acionamos outros grupos de mães e pais, a Imprensa, o sindicato.
Fico feliz que seremos ouvidas”, conclui ela, que é professora
de educação infantil na Prefeitura Municipal de Curitiba.
A manifestação teve o apoio de parlamentares, que se pronunciaram em repúdio à postura da administração municipal e
solidarizaram com o grupo. “É um direito das crianças. O cmei
não é só um espaço de cuidado, mas também de educação.
Sabemos que a secretaria de educação vem tentando resolver
a demanda, mas também cometeu um erro, que foi fechar os
berçários por conta das obras não terem ficado prontas”, critica a vereadora Professora Josete.
O Sismuc vem denunciando a situação desde outubro de
2015, mas somente após a manifestação de hoje a gestão
concordou em conversar. “É uma pena que tenha sido necessário atingir a população e sensibilizar a Câmara para
que a Prefeitura desse mais informações. Agora é preciso
reverter o fechamento e convocar os professores de educação infantil que já foram aprovados em concurso”, aponta
Soraya Zgoda, coordenadora do sindicato.
Histórico. Conforme a matéria publicada no site do município em 14 de dezembro, a Prefeitura anunciou o fechamento de 47 turmas de berçário. A justificativa é atender à
Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que torna obrigatória a oferta de vagas a partir dos quatro anos.
Em tempo, a gestão promete abrir outras 74 turmas “no
decorrer dos meses”. “A rede municipal, que hoje mantém
245 turmas de berçário, iniciará 2016 com 198 turmas”,
informa o comunicado.

Saúde. Servidores ainda mantêm canal de negociação

em aberto com Prefeitura

Municipais deliberam por
questionar transição dos
técnicos de enfermagem
Por Flávio Laginski

O

Sismuc realizou audiência para discutir a transição de cargos e descritivo de função enfermagem. Com a
regulamentação da lei em dezembro de
2015, os auxiliares em enfermagem passam para a função de técnico. Contudo, a
Prefeitura Municipal de Curitiba quer contemplar inicialmente apenas 15% da categoria, enquanto o Sismuc luta para que
toda ela seja beneficiada com a mudança.
A maioria dos presentes optou, após as
explanações feitas pela coordenadora geral
do Sismuc, Irene Rodrigues dos Santos, e

do advogado do sindicato, Ludimar Rafanhim, em entrar com uma ação na justiça a
fim de que 100% dos trabalhadores possam
usufruir da nova nomenclatura. As negociações com os representantes da Prefeitura,
porém, continuam, independente da ação.
A coordenadora geral disse que a assembleia foi bem proveitosa, pois foi possível informar as trabalhadoras e trabalhadores sobre esta questão. “Acredito que todas e todos
saíram satisfeitos deste encontro. Fizemos
uma conversa franca e deliberamos sobre o
assunto. Esperamos agora que a Prefeitura
faça sua parte e que volte a investir em quem
dá o sangue ali dentro”, conclui.

Protesto
na Câmara
Municipal
cobra
gestão
Fruet por
causa de
fechamento
de vagas em
cmeis

Os prefeitos dizerem hoje que não estão
preparados para assumir essa demanda é confessar
a própria incompetência porque desde 2009 a
Constituição já lhes disse que a obrigação era criar
progressivamente até 2016 as novas vagas
Hermínia Diniz, promotora de Justiça do Centro de Apoio
às Promotorias de Educação do Ministério Público do Paraná

ESPECÍFICA. Unidos, fiscais da

Prefeitura aprovam pauta elegem
comissão de negociação

Pra cima deles!
Por Phil Batiuk

“A

categoria não vai abrir mão da igualdade de tratamento entre todos os profissionais do cargo e a valorização da profissão”. Para Irene Rodrigues, coordenadora geral do Sismuc, o que marcou a assembleia é a união
demonstrada pelos fiscais no encaminhamento de sua pauta.
Os fiscais vêm se organizando desde o fim de 2015,
quando a gestão não avançou em sua pauta. “O que nem
nossa visão é um retrocesso, uma vez que as demandas são
muitas e a situação é crítica”, comenta Giuliano Gomes,
coordenador do sindicato e fiscal da Prefeitura.
Segundo ele, as questões envolvem a extensão da gratificação recebida somente no Urbanismo, plano de carreira,
descritivo de funções, identificação funcional, escalas de
trabalho e melhorias no ambiente de trabalho.
“Quando somos escalados para atuar em um show, por
exemplo, a Prefeitura não fornece banheiros”, explica Giuliano. “Vamos levar à mesa de negociação as condições de
trabalho e esperamos poder contar a garantia de um ambiente de trabalho saudável”, conclui.
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Campanha de Lutas. No dia 16 será a vez dos vereadores discutirem com os municipais
as reivindicações deste ano

Sismuc entrega a
pauta e cobra agilidade A
nas negociações

Por Manoel Ramires

Manoel Ramires

direção do Sismuc e
delegados sindicais se
reuniram com o secretário de governo Ricardo Mac Donald para entregar a
pauta de reivindicações gerais
da Campanha de Lutas. O documento reclama reajuste de
15% (inflação e ganho real),
condições de trabalho, saúde
do trabalhador, incorporações
e gratificações, planos de carreira e defesa do IPMC e ICS.
Na reunião, o Sismuc cobrou
agilidade dos gestores públicos
com relação à negociação da
pauta geral e das pautas específicas, que são entregues na
primeira mesa de negociação.
Ao receber a pauta, o secretário de governo se colocou na defensiva. Ricardo
Mac Donald expôs que a Prefeitura de Curitiba não tem
recebido recursos de convênios com o governo estadual
e federal. “Estamos na expectativa de 2016. Esse ano é

atípico, pois a prefeitura não
aguarda auxílio do governo
estadual. A Prefeitura cobra
uma conta de 16 milhões relacionadas ainda à Copa do
Mundo”, comparou.
Tribuna livre. O Sismuc faz
no dia 16, quarta-feira, uso
da Tribuna Livre da Câmara
Municipal. O intuito é expor
a sociedade e aos vereadores
quais são os temas e argumentos apontados na Campanha
de Lutas “Pra Cima Deles, Municipais”, como explica a coordenadora de comunicação Soraya Zgoda: “Nós queremos
envolver os vereadores na
negociação e encurtar etapas,
uma vez que este ano a negociação tem menos tempo por
causa do calendário eleitoral.
Recebendo a pauta antes de a
Prefeitura de Curitiba enviar
projeto de lei, os vereadores
podem participar também,
sugerindo emendas que beneficiem os municipais e contornem distorções”, elucida.

Lei de Responsabilidade Fiscal

44%

valor destinado
aos salários, segundo
Eleonora Fruet, na
CMC

51%

limite prudencial
de despesas
com folha de
pagamento

54%

limite de
gastos com
salários,
segundo a LRF

Sismuc entrega a pauta a secretário e solicita agilidade para marcar mesas de negociação

INPC. Energia foi uma das vilãs no

Coletivo. Grupo também acertou reuniões trimestrais
para celebrar aniversários

Inflação em Curitiba
fica maior do que a
média nacional

Aposentados deliberam pauta
e celebram Dia Internacional
da Mulher no Sismuc

encarecimento do custo de vida

Por Flávio Laginski

C

uritiba, que se orgulha de ter títulos como “cidade sorriso”,
“capital ecológica”, entre outros, pode acrescentar mais
um em sua coleção: a de capital com maior inflação do País.
Enquanto a média nacional de janeiro/2015 a fevereiro/2016 ficou em 11,31%, em Curitiba esse número chegou a 13,27%.
De acordo com o economista do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fabiano Camargo, são diversas as causas que contribuíram com a inflação
alta. “A energia elétrica, o preço do transporte público, água e
esgoto, combustível, alimentação e ainda os aumentos feitos pelo
governo estadual no ICMS, IPVA, entre outros, encareceram o
custo de vida na capital e também em todo o Estado”, informa.
Contudo, a expectativa para esse ano é de que a situação
melhore. O economista disse que o preço destes itens, em especial o da energia elétrica, não pressione tanto na economia
local e que a inflação deve reduzir neste ano.

O coletivo dos aposentados da Prefeitura de Curitiba se reuniu no dia
25 de fevereiro, na sede do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de
Curitiba (Sismuc), para deliberar sobre
as pautas específicas. Houve também
uma homenagem para as servidoras
pelo Dia Internacional da Mulher, a ser
celebrado no dia 08 de março.
As cinco pautas apresentadas
foram: garantia de paridade com o
pagamento de abono de R$ 286,00,
conforme lei municipal 14.241/2013,
cumprimento da mesma lei para incorporar a gratificação PPQ nos aposentados sem paridade, correção dos
proventos e pensões para assegurar
que nenhum aposentado receba me-

nos do que os pisos reivindicados em
pauta, assegurar que as aposentadorias proporcionais não sejam inferiores a 90% dos vencimentos dos servidores, e a criação de um grupo para
ampliação de tipificação de doenças.
Elas foram aprovadas por unanimidade pelos aposentados.
Ficou acertado também que serão
realizadas reuniões trimestrais para
a comemoração dos aniversários dos
aposentados. A primeira festa está
marcada para o dia 31 de março, na
sede do Sismuc.
Para encerrar, as mulheres presentes ganharam uma rosa como forma
de homenageá-las pelo Dia Internacional da Mulher.
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na pauta
Lei pode criminalizar
movimentos e sindicatos

Confessmuc

Sismuc elege representantes
para nova gestão da Fessmuc
Manoel Ramires

Por Conectas
Para organizações de direitos humanos, o projeto representa
um grave retrocesso à democracia porque, sob a justificativa de
proteger o país, criminaliza movimentos sociais, organizações e
ativistas que lutam por direitos. De acordo com essas entidades, a
abrangência na definição de terrorismo e as penas muito severas
a condutas já previstas pelo Código Penal são os pontos mais
polêmicos. A ideia de tipificar o crime de terrorismo no Brasil foi
duramente repudiada por órgãos internacionais com a ONU.

R$ 100 mil

Petroleiros condenam
acordo entre Dilma e Serra
Desagradou o acordão feito por Dilma e Serra para retirar
a exclusividade e a participação mínima da Petrobras na
exploração do pré-sal. Para a Federação dos Petroleiros, todo
tempo e conhecimento investido nessa descoberta está sendo
entregue de mão beijada para as petrolíferas internacionais. “o
governo Dilma renunciou a política de Estado no setor petróleo
e sucumbiu de vez às imposições do mercado, deixando a
Petrobrás e o Pré-Sal à mercê dos governos de plantão. Para
a FUP, é uma traição aos
Divulgação
trabalhadores, aos movimentos
sociais e a todos os setores da
sociedade organizada que cerram
fileiras em defesa da Petrobrás
e da soberania nacional, desde a
campanha “O petróleo é nosso”.

Mulheres na rua contra os
aumentos e retirada de direitos
Em períodos de crise, as mulheres são as principais afetadas
pelo desemprego e precarização do trabalho, em especial as
mulheres negras. E isso faz elas se mobilizarem no 8 de Março
em frente à sede da Companhia Paranaense de Energia (Copel).
Outra ação é realizar uma série de encontros, oficinas e rodas
de conversa relacionado às questões das mulheres.

Por Manoel Ramires
Serão pelo menos seis os representantes
do Sismuc na nova direção da Federação dos
Sindicatos de Servidores Municipais Cutistas. As secretarias ocupadas por municipais
de Curitiba são Comunicação, Juventude,
Políticas Públicas, Formação, Organização e
Igualdade Racial. A eleição ocorreu em Maringá, durante o 4º Congresso da Fessmuc.
Para presidir a entidade pelos próximos
quatro anos foi eleito Allyson Nathan, do
Sindicato Municipal de Mandaguari (Sismman). Ele traça como objetivos fortalecer
a representação dos municipais e ainda fortalecer a juventude dentro dos sindicatos.
“O congresso do nosso ramo serviu
para realizarmos importantes debates políticos. Implementamos a paridade de gênero, estabelecemos uma linha de atuação
nas políticas públicas, formulamos um pla-

Números

Multa aplicada à Cohapar por danos morais ao contratar
comissionados irregulares. Cabe recurso da condenação.

42

Quantidade
se sindicatos
filiados a
Fessmuc

125

Quantidade de
delegados no
Congresso, sendo
maioria de mulheres.

no de lutas, alteramos o estatuto da nossa federação com questões importantes,
e avanços pra juventude, como a implementação de cota de participação em Congressos, Plenárias, formações, além de
estabelecermos a cota de participação da
juventude na direção da entidade”, avalia.
Luta coletiva. O congresso se preocupou com a necessidade de fortalecer cada
vez mais a representação dos municipais. A
presidenta da Confetam, Vilani Oliveira, destacou que é necessário virar o jogo da pauta
conservadora e ir pra cima dos inimigos da
classe trabalhadora. “Em abril, no Congresso Nacional, nós vamos lançar a plataforma
dos municipais, dialogando qual é o futuro
que queremos, mostrar qual é a cidade que
queremos. Pois temos que nos preocupar não
apenas com nossas pautas, mas com interesse
coletivo de todas as pessoas”, incentivou.

10

dirigentes, suplentes
e fiscais do Sismuc
eleitos para direção
da Fessmuc.

10%

cota mínima de
representação
de jovens na
Federação.

Não foi acidente

Vocês têm a
oportunidade de disputar
a conjuntura nacional.
Se a presidência da
República foi eleita pela
classe trabalhadora, o
Congresso é um dos
mais conservadores
desde 1964
Graça Costa, Relações
do trabalho da CUT,
durante Confessmuc

MAB rejeita acordo
entre governo e Samarco
O acordo realizado entre governo federal e Samarco (Vale/BHP Billiton) para a reconstrução do rio Doce representa a rendição ao criminoso. Realizado em gabinetes e
sem participação nenhuma das vítimas que
foram atingidas, acordo cede ao réu todos
os poderes para decidir sobre o futuro de
uma região que ele mesmo destruiu.
Através de uma fundação privada, a
mineradora administrará todos os recursos destinados à mitigação dos danos causados pelo rompimento da barragem do
Fundão. No meio destes termos, não há
nenhuma linha que garanta a participa-

ção dos atingidos. Ou seja, as principais
vítimas dessa tragédia foram totalmente
excluídas no processo de construção do
acordo e também não terão o direito de
opinar sobre a reconstrução de suas próprias vidas. Na verdade, as vítimas não terão o direito nem mesmo de se declararem
como tal, porque este poder será exclusivo
à própria Samarco.

Veja mais

http://migre.me/t9U2z
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Coletivo Agentes
Administrativos

08

Ato pró doulas
no SUS Curitiba

Os ecos de
Horário: 19h
Local: Sismuc

Horário: 08h
Local: Câmara de Vereadores
R. Barão do Rio Branco, 720

09

Reunião
remanejamento FAS

Horário: 14h
Local: FAS Campo
Comprido

11

Asssembleia FAS

Horário: 19h
Local: Sismuc

14

Coletivo
Saúde

Horário: 19h
Local: Sismuc

16

Apresentação
Campanha
de Lutas

Horário: 09h45
Local: Câmara de Vereadores
R. Barão do Rio Branco, 720

Coletivo
educação infantil

Horário: 19h
Local: Sismuc

17

Reunião com inspetores Horário: 19h
Local: Sismuc
de escola especial

21

Coletivo polivalentes

Horário: 19h
Local: Sismuc

24

Coletivo fiscais

Horário: 19h
Local: Sismuc

25

Coletivo aposentados

14h
Local: Sismuc

25

Coletivo aposentados

14h
Local: Sismuc

Assembleia de
prestação de contas

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo Fundação
Cultural de Curitiba

Horário: 19h
Local: Sismuc

28

A REVISTA

Umberto
A

Por Manoel Ramires
literatura mundial e a
humanidade perderam um
de seus mais importantes
escritores e pensadores:
Umberto Eco, falecido aos 84 anos.
Em tributo a sua obra, o Jornal do
Sismuc deixa aos leitores o site de
Eco, www.umbertoeco.com, e lista
suas principais obras:

Romances
O nome da rosa (Il nome
della rosa, 1980) (Prêmio Médicis,
livro estrangeiro na França):
adaptação cinematográfica de
Jean-Jacques Annaud, com Sean
Connery e Christian Slater nos
papéis principais;
O Pêndulo de Foucault (livro)
(Il pendolo di Foucault,1988);
A ilha do dia anterior (título
no Brasil) ou A Ilha do Dia Antes
(título em Portugal) (L’isola del
giorno prima, 1994);
Baudolino (Baudolino, 2000);
A misteriosa chama da rainha
Loana (La misteriosa fiamma
della regina Loana 2004);
O Cemitério de Praga
(Il cimitero di Praga), 2011
O número zero
(Numero zero), 2015.

Ensaios recentes
Interpretação e
superinterpretação (1992)
Seis passeios pelos
bosques da ficção (1994)
Como se faz
uma tese (1995*)
Kant e o
ornitorrinco (1997)
Cinco escritos
morais (1997)
Entre a mentira
e a ironia (1998)
Em que creem
os que não creem?
(1999*) (coautoria
de Carlo Maria Martini)
A busca da língua
perfeita (2001*)
Sobre a literatura (2002)
Quase a
mesma coisa (2003)

SINOPSE

De ativista
a militante
Por Phil Batiuk

resolveu inovar:
NESTA EDIÇÃO
TERÁ

AS
DU PAS!
CA

Entre o fim do século IXX e o início do
XX, as mulheres arrancaram dos governantes o direito ao voto, ao menos na Europa.
Mas não foi suficiente o ativismo pacífico
para isso acontecer. Foi preciso muita luta
para obter o direito básico da cidadania
moderna. O filme “As sufragistas”, de 2015,
retrata o momento em que um grupo de
mulheres percebe que, sem violência, não
conquistaria nada. Afinal, o Estado inglês
reprimia com violência os protestos pelo
voto feminino. Muitas sofreram agressões,
perseguição e tortura da Polícia. Frente a
isso, as sufragistas adotam uma postura
militante, realizando ações diretas contra
a concentração do poder nas mãos dos homens e tomando as rédeas do próprio futuro e dignidade.

História da beleza
(2004) (direcção)
La production des
signes (2005 em francês)
Le signe
(2005; em francês)
Storia della Brutezza
(2007). Em Portugal,
traduzido como História
do feio, e, no Brasil, como
História da Feiura.
Dall’albero al labirinto.
No Brasil, como Da Árvore
ao Labirinto (2007)
A vertigem
das listas (2009)
Não contem com o fim
do livro (2010*) (co-autoria
de Jean-Claude Carrière)
História das Terras e
Lugares Lendários (2013)

Ficha técnica
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