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servelino, o servidor

A

Sismuc: do lado
dos trabalhadores

CUT tem lado. E esse lado é dos trabalhadores. Esse lado está acima dos interesses partidários de seus dirigentes
que, diga-se de passagem, é tão legítimo quanto um advogado ser ligado ao PSDB, um
dono de jornal ser membro da Opus Dei e uma
entidade ter gente ligada à maçonaria. Por outro
lado, não vemos críticas a essas relações que dizem respeito ao indivíduo e a sua cidadania, conforme o artigo 5° da Constituição.
O que nos causa espanto é que pessoas tenham dúvida do lado da Central e do Sismuc.
Dizem, por exemplo, para ficar no nível municipal, que o Sismuc e a CUT protegem a Prefeitura porque tem o
PT. PT que rompeu
com Fruet. Ora, se
isso fosse verdade,
não teriam ocorridas duas greves na
educação, uma na
saúde e diversas
paralisações em outras categorias.
Pelo contrário,
seja no governo
Cassio Taniguchi ou
Beto Richa, seja na
época de Luciano
Ducci e os excluídos da saúde, seja
na gestão Fruet e a
onda amarela, o que
importou e importa ao Sismuc e a CUT é a pauta
dos trabalhadores. É isso que move a luta sindical: a pauta dos trabalhadores. Diferente de muitos setores da sociedade - entre eles instituições que batem panela e que são contra a valorização
de servidor público, concurso e outras demandas
coletivas, mas não se indignam com massacre de
servidores estaduais.
A CUT tem lado: o dos trabalhadores. A central protesta contra o PL 4330 e contra o PLC
257/16. A CUT, que muitos criticam com as palavras ditadas por emissoras golpistas, é contra
a Reforma da Previdência. Mas uma parcela do
povo prefere seguir as convocações dos sindicatos patronais, das entidades que querem reduzir
os direitos dos trabalhadores. E podem até di-

zer que sua intenção é apartidária, mas a deles,
não. Eles, FIEP, FIESP, PSDB, ACP, CNA querem
a flexibilização da CLT, querem demitir o trabalhador para recontratá-lo sem carteira assinada,
defendem a flexibilidade do trabalho escravo,
são contra o feriado da consciência negra, não se
importam com os direitos LGBT, entre outros. E
é na marcha deles que as pessoas têm ido sob o
pretexto do combate à corrupção.
O Sismuc tem lado: o lado dos trabalhadores.
Podemos perceber isso recentemente na campanha de lutas, em que revertemos a sanha do
prefeito Gustavo Fruet em parcelar o reajuste
dos trabalhadores. Conquistamos a implantação
do plano de carreira
dos professores de
educação
infantil
em um prazo de 13
meses e há pouco
tempo o envio do
projeto de lei que
reestrutura a carreira dos servidores
da FCC à CMC, mas
nossa pauta e nossa
bandeira de luta é
que este direito seja
estendido a todos
os
trabalhadores.
Garantimos a valorização dos profissionais que ajudaram a construir o
Sistema Único de Saúde em Curitiba, barrando
no processo de transição da saúde pontos que
prejudicariam servidores. Conquistamos a derrubada de um projeto de lei que alterava um artigo
na lei 11.000/2004 sobre a mudança de nomenclatura dos polivalentes que não traria benefícios
a estes profissionais que querem ser valorizados
conforme a profissão na qual foram contratados
pela PMC. Por fim, a secretaria de recursos humanos, juntamente com o vereador Felipe Braga
Cortes, tenta desqualificar o Sismuc negociando com servidores sem a presença do sindicato,
entretanto, a nossa luta permanecerá sendo em
favor do servidor. Mas não paramos por aí, ainda
temos muito a avançar e será ao lado dos trabalhadores.

O Sismuc tem lado:
o lado dos trabalhadores.
Podemos perceber isso
recentemente na campanha
de lutas, em que revertemos
a sanha do prefeito Gustavo
Fruet em parcelar o reajuste
dos trabalhadores
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Sismuc. Sindicato deve buscar outros caminhos para conquistar o abono das paralisações

Liderados por Salamuni, vereadores
derrubam emenda das greves

E

Por Manoel Ramires
m uma votação apertada, com duas interrupções da sessão, os vereadores de
Curitiba derrubaram emenda que abonava as greves da saúde, educação, magistério e guarda municipal. Após um ano, os
parlamentares mudaram de lado, reafirmando
a punição imposta por Gustavo Fruet contra os
trabalhadores. Mesmo com a rejeição, o Sismuc
vai seguir tentando por outras vias garantir o
direito dos trabalhadores de se manifestarem e

não serem punidos pela gestão municipal.
A emenda que favorecia municipais foi assinada
pelos vereadores professora Josete, Noêmia Rocha,
Chico do Uberaba, Dona Lourdes, Chicarelli, Jorge
Bernardi, Galdino, Mauro Ignacio, Valdemir Soares
e Manfron. Para justificar a emenda, Josete argumentou que o prefeito Gustavo Fruet havia vetado o mesmo texto prometendo abrir diálogo. “Nós
apresentamos essa emenda porque em 2015 o prefeito vetou e os vereadores mantiveram prometendo um acordo que negociasse as faltas. Passado um
ano, não houve essa negociação”, recordou Josete.
Manoel Ramires

Por isso, se os vereadores aprovaram, ela vai ser
vetada. Vamos negociar, pois existem duas ou três
reuniões agendadas. A emenda é irresponsável

A emenda também foi pedida pelos sindicatos
após a secretária de recursos humanos negar a retomada do debate sobre a conciliação. O recuo da
gestão foi criticado pela vereadora Noêmia Rocha.
“Nada foi feito para solucionar o impasse. Por isso,
essa emenda é importante para que os vereadores
deem o recado ao Executivo e ele cumpra o que
prometeu”, reforçou.

Opção pela punição
A votação da emenda foi apertada. 14
vereadores votaram contra o abono e 11
votaram favoráveis (Após descoberta fraude
na votação). Outros 12 vereadores fugiram da
discussão, segundo a coordenadora geral Irene
Rodrigues. “Tanto os quatorze contra como
esses doze vereadores que não apareceram
são favoráveis à punição na ficha funcional
dos municipais. Eles entendem que o servidor
não pode reclamar quando o prefeito dá calote
nos pagamentos ou não cumpre prazos para
plano de carreira”, observa.
Para justificar o voto contra, o líder do
governo Paulo Salamuni reforçou que greves
foram consideradas ilegais e que devem
ocorrer novas reuniões com a gestão. “28
mil faltas foram abonadas entre 2007 e
2012. Ele abonou as faltas de ex-prefeitos.
As greves foram decretadas ilegais. Por isso,
se os vereadores aprovaram, ela vai ser
vetada. Vamos negociar, pois existem duas
ou três reuniões agendadas. A emenda é
irresponsável”, defendeu.
Outro vereador que ficou do lado do prefeito
foi Pedro Paulo. “Ano passado, o executivo não
estava presente na votação da emenda. Nós
assumimos um compromisso e não ele.
É errado apresentar essa emenda
novamente agora. E oportunismo fazer isso. É ao
prefeito que cabe decidir o assunto”, direcionou.
Apesar do veto, o Sismuc vai seguir buscando
a conciliação das greves por via políticas e
judiciais. O sindicato entende que a questão
pode ser resolvida neste ano e solicita que os
servidores pressionem o governo Fruet.

Paulo Salamuni, justificando a punição aos servidores

PLANO DE CARREIRA. Profissionais querem ter função valorizada, não apenas mudança em nome do cargo

Derrubado artigo que prejudicava luta dos polivalentes
Por Phil Batiuk

D

urante a primeira votação do reajuste salarial dos servidores municipais na Câmara de
Vereadores, em 31 de março, o Sismuc pediu que fosse retirado o artigo que mudava nome
do cargo de Polivalente para Profissional de Operação e Manutenção. O artigo estava presente na
lei da data-base e alterava somente o nome do car-

go, sem prever um Plano de Carreira.
Desde 2015, os polivalentes debatem com a
gestão mudanças para valorizar as profissões
que eles foram contratados para desempenhar
na época de seus concursos públicos. Para isto, é
necessário o Plano de Carreira, não só a mudança
de nome. Por isso, para o sindicato, o projeto era
negativo para os trabalhadores.
A derrubada do artigo foi proposta por emenda

da vereadora Professora Josete: “Por não atender
o interesse da categoria. Esses trabalhadores querem ser enquadrados em sua capacitação profissional. A pedido do Sismuc, peço a retirada porque
a medida da Prefeitura foi unilateral”.
O Sismuc vai cobrar a continuidade dos trabalhos do Plano de Carreira dos polivalentes em
mesa de negociação da pauta específica ainda
em 2016.
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Votação de emenda das greves é fraudada
A votação da emenda das greves era para ficar 14 a 12 contra o interesse dos servidores. Contudo, reportagem de uma emissora de televisão mostrou que o vereador Valdemir Soares
votou no lugar de Julieta Reis, que estava ausente da votação. Com isso o placar real seria 14 a 11. Ou 15 a 11, uma vez que Julieta Reis afirmou que votaria contra os municipais.

PLACAR

DA

VOTAÇÃO

A favor da emenda das greves

CHICO DO UBERABA (PMN)
chicodouberaba
@cmc.pr.gov.br
3350-4640

CACÁ PEREIRA (PSDC)
cacapereira
@cmc.pr.gov.br
3350-4660

CHICARELLI (PSDC)
chicarelli
@cmc.pr.gov.br
3350-4686

DONA LURDES (PSB)
dona.lourdes
@cmc.pr.gov.br
3350-4609

JORGE BERNARDI (REDE)
jorge.bernardi
@cmc.pr.gov.br
3350-????

MAURO IGNÁCIO (PSB)
mauro.ignacio
@cmc.pr.gov.br
3350-4586

NOÊMIA ROCHA (PMDB)
noemia.rocha
@cmc.pr.gov.br
3350-4618

PROFº GALDINO (PSDB)
vergaldino
@cmc.pr.gov.br
3350-4930

ROGÉRIO CAMPOS (PSC)
rogeriocampos
@cmc.pr.gov.br
3350-4937

PROFª JOSETE (PT)
professora.josete
@cmc.pr.gov.br
3350-4604

VALDEMIR SOARES (PRB)
pastorvaldemir
@cmc.pr.gov.br
3350-4550

Contra a emenda das greves

AILTON ARAÚJO (PSC)
ailton.araujo
@cmc.pr.gov.br
3350-4568

HELIO WIRBISKI (PPS)
helio.wirbiski
@cmc.pr.gov.br
3350-4693

PEDRO PAULO (??)
pedropaulo
@cmc.pr.gov.br
3350-4688

ALADIM LUCIANO (PV)
aladim.luciano
@cmc.pr.gov.br
3350-4627

JONNY STICA (PDT)
jonny.stica
@cmc.pr.gov.br
3350-4526

BRUNO PESSUTI (PSC)
bruno.pessuti
@cmc.pr.gov.br
3350-4555

MESTRE POP (PSC)
mestre.pop
@cmc.pr.gov.br
3350-4675

PIER PETRUZIELLO (PTB)
pier.petruzziello
@cmc.pr.gov.br
3350-4656

SERGINHO DO POSTO (PSDB)
serginho.doposto
@cmc.pr.gov.br
3350-4710

TICO KUZMA (PROS)
tico.kuzma@
cmc.pr.gov.br
3350-4538

TITO ZEGLIN (PDT)
tito.zeglin
@cmc.pr.gov.br
3350-4519

Faltaram à sessão das greves

FELIPE B. CORTES (PSDB)
felipebragacortes
@cmc.pr.gov.br
3350-4508

PAULO SALAMUNI (PV)
paulo.salamuni
@cmc.pr.gov.br
3350-4576

TIAGO GEVERT (PSC)
tiago.gevert
@cmc.pr.gov.br
3350-4663

ALDEMIR MANFRON (PP)
amanfron
@cmc.pr.gov.br
3350-4516

BETO MORAES (PSDB)
beto.moraes
@cmc.pr.gov.br
3350-4943

CRISTIANO SANTOS (PV)
cristiano.santos
@cmc.pr.gov.br
3350-4621

DIRCEU MOREIRA (PSL)
dirceu.moreira
@cmc.pr.gov.br
3350-4562

JULIETA REIS (DEM)
jreis
@cmc.pr.gov.br
3350-4634

CARLA PIMENTEL (PSC)
carla.pimentel
@cmc.pr.gov.br
3350-4544

GEOVANE FERNANDES (PTB)
geovane.fernandes
@cmc.pr.gov.br
3350-4670

PAULO RINK (PR)
paulo.rink
@cmc.pr.gov.br
3350-4645

TONINHO DA FARMÁCIA (PDT)
toninhodafarmacia
@cmc.pr.gov.br
3350-4579

COLPANI (PSB)
colpani
@cmc.pr.gov.br
3350-4712

JAIRO MARCELINO (PSD)
jmarcelino@
cmc.pr.gov.br
3350-45924600

SABINO PÍCOLO (DEM)
spicolo
@cmc.pr.gov.br
3350-4700

ZÉ MARIA (SD)
zemaria
@cmc.pr.gov.br
3350-4532
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REAJUSTE. Índice está abaixo da tarifa técnica concedida a empresários do transporte

Câmara aprova
reajuste de
10,36% em
parcela única

A

Por Manoel Ramires
Câmara Municipal
aprovou, em primeira votação, o
reajuste de 10,36%
do salário dos servidores
municipais. Pelo menos 40
mil profissionais devem ter
seus salários reajustados
em abril. A segunda votação
ocorre nesta sexta-feira e
deve seguir para sanção do
prefeito Gustavo Fruet. O
reajuste ocorre em parcela
única e corrige os salários
conforme o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA). O reajuste está
abaixo do pedido pelos servidores municipais de 15%
e abaixo do INPC (Índice
Nacional de Preços ao Con-

sumidor) de 12%, utilizado
para corrigir, por exemplo,
a tarifa técnica do transporte coletivo, subindo para R$
3,66 retroativos a fevereiro.
O índice será aplicado
aos vencimentos dos servidores públicos da Câmara, da
administração direta, autarquias e fundações municipais
de direito público, a título de
revisão anual. Da mesma forma, aplica-se ao reajuste dos
proventos de aposentadoria
e pensões, e ainda à remuneração dos contratados sob o
regime da lei 8.377, de 18 de
março de 1994.
O reajuste incidirá também sobre gratificações e adicionais diversos e valores das
funções gratificadas e cargos
em comissão não sujeitos ao

Manoel Ramires

Servidores foram à CMC acompanhar votação do reajuste
regime remuneratório por
subsídio. A partir de 1º de
maio de 2016, ficam reajustados ainda os valores dos subsídios do procurador-geral do
Município e secretários municipais em 10,36%.
O aumento não se aplica
ao prefeito Gustavo Fruet e
aos vereadores, segundo Paulo Salamuni: “Os salários do
prefeito e dos vereadores vão
ficar congelados, sendo votado na mesma lei”, explicou o
líder do governo.

Outras emendas aprovadas
Adequação da Lei da licença para tratamento de
dependente com renda;
Prorrogação da licença legais, entre elas maternidade,
quando findada no período de férias coletivas da
educação.
Adequação na Lei de redução de carga horário para o
servidor responsável por pessoa com deficiência.
Emenda que suprimiu a mudança de nomenclatura dos
polivalentes para manutenção, para adequação de texto
e carreira, conforme debatido com o sindicato.

FCC. Recursos Humanos envia à Câmara
projeto construído com os servidores

RH divulga. Resultado final sai em 6 de maio,
com a devida valorização do tempo de serviço na Prefeitura

Plano de Carreira da
FCC chega à Câmara

Novos prazos para transições na saúde

por Manoel Ramires e Pedro Carrano
O presidente da Fundação Cultural de Curitiba,
Marcos Cordiolli, disse em reunião ter sido surpreendido, assim como o sindicato, pela minuta
inicial do Plano de Carreira da FCC. O documento
entregue ao sindicato pela Secretaria de Recursos Humanos (SMRH) estava em desacordo com
os estudos feitos entre trabalhadores, sindicato e
direção da FCC.
Porém, o sindicato reuniu-se com Cordiolli no dia
22 de março. Ele reconheceu que a minuta não era
um Plano de Carreiras e estava em desacordo com
os debates feitos. O objetivo era não encaminhar à
Câmara de Vereadores esse projeto. Pouco depois, a
SMRH encaminhou o projeto original à Câmara. “Mas
ainda não há um prazo de implementação depois de o
projeto ser aprovado. Estabelecemos enquanto sindicato a importância desse prazo. A gestão concordou”,
diz Casturina Berquó, coordenadora do Sismuc.
Quanto à tabela de crescimento, a gestão afirma
que está trabalhando nela ainda e vai chamar nova
reunião com sindicato e comissão para mostrar a
proposta.

por Phil Batiuk
A administração municipal publicou no
Diário Oficial de 28 de março as erratas do
procedimento de transição para os cargos
de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), Auxiliar
de Enfermagem e Técnico de Enfermagem. Por ofício, ainda em 22 de março, o
Sismuc questionou o descumprimento do
critério “tempo de serviço na Prefeitura
Municipal de Curitiba” na classificação divulgada pela gestão no dia 14.
“Apesar da intransigência do RH, garantimos a valorização dos profissionais que
ajudaram a construir o Sistema Único de
Saúde (SUS) em Curitiba. Essa é uma luta
histórica do sindicato não só para os proce-

dimentos internos, mas especialmente nas
transições do crescimento, nos Planos de
Carreira e nas gratificações”, explica Irene
Rodrigues, coordenadora geral do Sismuc.
Ela complementa criticando a postura da
prefeitura, tanto no que diz respeito à leitura
do critério de tempo de serviço incluindo o
trabalho desempenhado fora município, como
no que se refere ao limitado número de vagas:
“A reivindicação do Sismuc sempre foi que todos aqueles que tenham habilitação técnica
façam o procedimento imediatamente, sem
concorrência. E que ocorra anualmente para
contemplar quem obtiver a formação”.
Na errata, a Prefeitura estabelece novos prazos, que o servidor municipal precisa atentar para não perder:

05 de abril (Classificação) Publicação da nova classificação no portal rh24h.curitiba.pr.gov.br.
08 de abril (Recurso) Das 08h00 às 17h00, no Auditório do Mercado de Orgânicos na Rua da Paz
1º andar, o candidato que não tiver sido classificado poderá abrir recurso.
12 a 15 de abril (Avaliação recursos) A Comissão Especial avaliará os recursos protocolados
dentro do prazo acima.
22 de abril (Classificação complementar) Os candidatos que entrarem com recurso terão
acesso à relação complementar de classificados no procedimento pelo portal rh24h.curitiba.pr.gov.br.
06 de maio (Resultado final) As pessoas contempladas pelo procedimento de transição terão
acesso ao resultado final pelo portal rh24h.curitiba.pr.gov.br.
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na pauta
Jornada de Lutas
Professores estaduais e funcionários de escolas públicas
aprovaram, em assembleia realizada em Ponta Grossa, dia 2
de abril, a jornada de lutas para a semana do dia 29 de abril e
encaminhamentos de mobilização da categoria, liderados pela
APP-Sindicato. Os educadores aprovaram paralisação com ato
estadual e nacional em Curitiba no dia 29, ao lado de movimentos
sociais e demais servidores, data em que o massacre completa um
ano. O dia será de luto e luta dos servidores públicos do Paraná.

29 de Abril
Anote esta data na agenda. Você vai às ruas lutar por
respeito à educação, melhores condições de vida e por
investimentos sociais no estado.

Servidores bloqueiam rodovia
Lutas de servidores municipais acontecem em Colombo,
Curitiba, Maringá, em várias cidades. Recentemente, protesto
dos servidores municipais de Araucária bloqueou a BR-476
(Rodovia do Xisto) no dia 4 de abril, para exigir que o prefeito
Olizandro Ferreira (PMDB) se comprometa a receber a categoria
e negocie soluções para as reivindicações dos servidores.
Até agora, a Prefeitura se nega a negociar. Os trabalhadores
iniciaram a greve no dia 30 de março, e exigem que a Prefeitura
negocie as pautas prioritárias da
Sifar
categoria. As principais
reivindicações dos
funcionários são o
reajuste salarial de
11,93%, aumento no
vale-alimentação de
R$500, aumento no
vale-alimentação de
R$500 e concurso
público. Os professores
municipais também
estão em greve.
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PLC/16. Confira trecho do texto da Federação dos Sindicatos

dos Servidores Públicos Municipais Cutistas do Paraná

Em nota, Fessmuc afirma que
PLC 257/16 ataca servidores
Por Pedro Carrano
“Neste momento de crise política
no Brasil, vários ataques se multiplicam
contra trabalhadores e servidores. A Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais Cutistas do Paraná (Fessmuc) repudia mais um deles: é o Projeto
de Lei Complementar (PLC) 257/16, que
tramita em regime de urgência no Congresso e representa um grave retrocesso
para servidores públicos, em todos os âmbitos, e para a sociedade no geral.
O PL, enviado no dia 22 de março pelo
governo, adota uma política de ajuste fiscal e controle de gasto, arrocho salarial,
chegando à redução do papel do Estado e
estímulo à privatização e, principalmente,
de corte de direitos dos servidores públicos, como define o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).
O PL abre espaço ainda para o aumento das terceirizações e para o fim de qualquer concurso público. É uma forma de o
governo Dilma ceder para não sofrer o gol-

pe, mas com isso adere ainda mais à pauta
da oposição, contrária aos trabalhadores.
Além das medidas provisórias, com
duração de dois anos, a proposta também
prevê adoção de medidas estruturais.
A lista de ataques é gigantesca. Entre
as quais está: 1) o corte de 10% das despesas mensais com cargos de livre provimento, 2) a não concessão de aumento de
remuneração dos servidores a qualquer
título, 3) a suspensão de contratação de
pessoal, exceto reposição de pessoal nas
áreas de educação, saúde e segurança e
reposições de cargos de chefia e direção
que não acarretem aumento de despesa,
e 4) a vedação de edição de novas leis ou
a criação de programas que concedam
ou ampliem incentivos ou benefícios de
natureza tributária ou financeira, como
explica o Diap.”
No contexto da crise internacional,
governos adotam justamente o caminho
errado, prejudicando ainda mais a economia brasileira com medidas de contração
e arrocho.

brasil

Perseguição política a jornalista
Quem acha que a crise política e o clima de ódio espalhados
pelo país não chegarão a sindicalistas, trabalhadores e
movimentos sociais, engana-se. No fim de março, o jornalista
Breno Altman, da Frente Brasil Popular, passou por condução
coercitiva para prestar depoimento à Polícia Federal, em Brasília,
onde, sem maiores justificativas, respondeu interrogatório.

Não
adianta tirar
na mão grande.
Mão grande
é roubo,
é golpe

Chico Díaz, ator
da novela Velho
Chico (FOTO),
perguntado
sobre o que
achava da
proposta de
impeachment

Mais de 40% dos trabalhadores
domésticos brasileiros têm
seguridade social, diz OIT
Por OIT
Um novo relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostrou que 42% dos trabalhadores domésticos brasileiros têm acesso à seguridade social,
percentual similar ao de outros países da América Latina, como Chile, Equador e Uruguai, cujos percentuais são de 42,3%, 41,9% e 43,2%, respectivamente.
Os dados específicos sobre o Brasil são de 2014. No ano anterior, 2013, o país aprovou uma emenda constitucional brasileira que garante direitos iguais para as trabalhadoras e trabalhadores domésticos em relação a outras categorias. A medida foi aprovada
por unanimidade pelo Senado Federal no final de março de 2013. A OIT destacou na
época que 6,6 milhões de trabalhadores domésticos no país – a maioria, 6,2 milhões,
mulheres – passaram a ser protegidos pela nova lei.
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Sinopse

Abril

Agenda
06
08

(Transições
Saúde)
Recurso

(Transições
Saúde)
Avaliação
recursos

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Local: A Comissão
Especial avaliará
os recursos
protocolados dentro
do prazo (08/04).

14

Coletivo FAS

Horário: 19:00
Local: Sismuc

18

Coletivo Polivalente

Horário: 19:00
Local: Sismuc

20

Coletivo professores
educação infantil

Horário: 19:00
Local: Sismuc

22

Maio

Horário: 19:00
Local: Sismuc

Horário: 08:00 às 17:00
Local: Auditório do Mercado de
Orgânicos na Rua da Paz 1º andar.
O candidato que não tiver sido
classificado poderá abrir recurso.

Coletivo Saúde

12 a15

em abril...

Por Phil Batiuk

Coletivo Trabalhadores
de Escola

Coletivo Smelj

11

Citizen Four

(Transições
Saúde)
Classificação
complementar

Local: Portal RH24h
Publicação da relação
complementar de
classificados no
procedimento pós-recurso

25

Assembleia Guarda
Municipal

Horário: 19:00
Local: Sismuc
Execução ação judicial

06

(Transições Saúde)
Resultado final

Local: Portal RH24h
Contemplados terão
acesso ao resultado final.

#5

a revista dos
trabalhadores

“R

ecentes revelações sobre as atividades
de uma rede global de espionagem eletrônica provocaram indignação e repúdio
em amplos setores da opinião pública mundial”. A
fala é da presidente Dilma Rousseff na AssembleiaGeral das Nações Unidas, em 2013, a respeito da
espionagem estadunidense contra a Presidência da
República do Brasil.
Desde então, o discurso mudou. Tudo que o governo brasileiro precisava para fazer exatamente
a mesma coisa com os cidadãos e outros agentes
públicos nos país era uma Lei do Terrorismo, conforme sancionada em 17 de março de 2016. Assim,
torna-se real o perigo que Edward Snowden já alertava em 2013, motivo que levou Dilma à ONU em
setembro daquele ano.
O filme Citizenfour documenta a trajetória do
ex-espião americano que denunciou ao mundo inteiro que seu país tinha acesso 24 horas por dia,
sete dias por semana, em tempo real, de todos os
cidadãos do planeta conectados à internet, telefone móvel ou qualquer aparelho eletrônico produzido por empresas ocidentais. Basta ser selecionado
para monitoramento.

SERVIÇO
Data de lançamento:
24 de outubro de 2014 (EUA)
Direção: Laura Poitras
Edição: Mathilde Bonnefoy
Prêmios: Oscar de
Melhor Documentário
de Longa-Metragem
Fotografia: Laura Poitras,
Kirsten Johnson, Trevor Paglen,
Katy Scoggin

