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servelino, o servidor

A

Cultura é vida
e resistência

cultura é aquilo que não vem da natureza e sim tudo o que é produzido pelos
seres humanos. E é isso que diferencia
os seres humanos dos animais: a capacidade de fazer cultura. A diversidade de culturas
é muito grande, pois envolve pessoas de lugares,
hábitos e costumes diferentes. Apesar de todas
essas diferenças, o respeito entre as pessoas é
essencial para o bom convívio.
O Brasil é um país com grande diversidade de
pessoas, raças, cores, línguas, hábitos e culturas,
pois em nosso país se concentram povos de todas
as partes do mundo. A cultura tem um papel importante para o povo e para a cidade que investe
neste bem tão precioso.
Se, apesar da elevação
dos níveis de escolaridade,
poucas pessoas vão aos museus e teatros, seria necessário descobrir o por quê e
não só concluir que isso deve-se ao fato de o Poder Público não fazer o seu trabalho. Todo esse movimento,
somado às necessidades de
planejamento do país, levou
à incorporação desse debate, fazendo com que, em
1961, a cultura fosse levada
pela primeira vez em conta
no plano de metas da nação.
Criada em 1973, a Fundação Cultural de Curitiba
(FCC) nasceu do processo
de transformações urbanas vivido pela cidade
nos anos 1960 e 1970, que envolvia, além de
uma série de ações de planejamento, uma política de preservação da cultura e da História
da cidade. A inauguração do Teatro do Paiol
contribuiu para amadurecer a proposta de um
órgão municipal específico para gerenciar as
atividades culturais – até então, a cargo do
Departamento de Relações Públicas e Promoções da Prefeitura. Outros espaços então se
somaram, como a Casa Romário Martins, a Cinemateca de Curitiba, o Teatro Universitário
de Curitiba (TUC), entre vários outros, apenas
para citar alguns dos 57 espaços culturais.

Programas, projetos e ações culturais movimentavam os mais de 700 espaços alternativos
em toda a cidade, geralmente concentrados no
Centro Histórico.
Valorização da cultura popular é a
valorização dos servidores! A implantação dos Núcleos de Arte e Cultura nas Regionais, em 1998, tornou-se o marco da política de desconcentração geográfica da ação
cultural, buscando aproximar mais a cultura
do povo da periferia. O que foi atropelado
pela prática dos grandes eventos midiáticos.
A partir de 2002 também começa um desmonte das políticas culturais
para Curitiba, com terceirizações de serviços e espaços, falta de concurso
publico e desvalorização
no quadro de servidores,
situação que só se agrava.
Diante desse quadro,
em 2014, artistas descontentes com falta de políticas
culturais da atual gestão
para Curitiba criam a Frente Acorda Cultura Curitiba
para fazer o enfrentamento
com a gestão. Este grupo
mais tarde se somaria ao
grupo #Cultura Resiste,
que tem como primeiro foco
ocupar os espaços de cultura e reagir aos desmandos
da política golpista na área da cultura em todo o
Brasil. Afinal, o presidente interino Michel Temer
tem como projeto diminuir a Saúde, Educação,
serviço público e também a cultura.
Fala recente do jurista Carlos Marés, ex-presidente da FCC, na abertura do Circo da Democracia, ressalta a importância da FCC na construção do circo da Constituinte em 1987. As épocas
eram diferentes, mas a luta pela democracia é
a mesma. E a Fundação Cultural deveria ter o
compromisso social com os movimentos sociais
e com a cultura popular nas periferias. Os servidores públicos municipais seguem zelando (e
cobrando) esse princípio.

O Brasil é um país
com grande diversidade de
pessoas, raças, cores,
línguas, hábitos e culturas,
pois em nosso país se
concentram povos de todas
as partes do mundo. A
cultura tem um papel
importante para o povo e
para a cidade que investe
neste bem tão precioso

|3

Edição 129 | Julho de 2016 |

DENÚNCIA. Precarização da estrutura afeta atendimento à população e atividade de servidores

Fechamento do Laboratório Municipal
expõe sobrecarga de trabalho
Fotos: Joka Madruga

O

Por Pedro Carrano

Laboratório Municipal de Curitiba ficou fechado durante os dias
11 e 12 de julho para a coleta de
exames, devido à falta de insumos. O trabalho limitou-se a exames de
gestantes e casos priorizados.
A repercussão levantou o debate sobre a sobrecarga de trabalho para os
servidores municipais. A mudança de
local há cerca de um ano é aprovada
como uma conquista dos trabalhadores,
depois de várias denúncias do Sismuc
devido à demora na mudança
Antes, eles estavam em condições limitadas de estrutura, no bairro do Parolin.
Mas o novo equipamento, localizado no
bairro Novo Mundo, mantém velhos problemas de pé: desvios de função, um quadro em vias de aposentadoria e sobrecarga.
“Temos um setor de lavagem de
guarda pó, por exemplo. Quem lava é
uma funcionária, porque não tem uma
pessoa que faça isso. Ela está em desvio de função”, afirma a servidora que
preferiu não se identificar.
Situação parecida. O local realiza,
de acordo com dados oficiais, 15 mil
exames por dia. Nota emitida pela Prefeitura afirmou que “nesses dias, o Laboratório Municipal manteve cerca de
10% da sua capacidade”.
Os servidores públicos já vivenciaram
situação parecida. “Já acontece há bastante tempo, desde a época do (Luciano) Ducci, quando o laboratório ficou fechado por
uns dias. Na gestão anterior, disseram que
era por mudança, quando na realidade era
por insumos”, afirma a mesma.

O local realiza
15 mil exames
por dia

Pedro Carrano

DIREITOS DO SERVIDOR. Sismuc solicita documentação de

servidores abrangidos pela ação para calcular a execução

Atenção guardas
municipais: ação do IPMC
Por Imprensa do Sismuc

D

iante de duas situações - a possibilidade de
executar os valores da ação contra o município de Curitiba até a data que cessem os descontos indevidos para o IPMC; e a possibilidade
de realizar a execução de forma individualizada, o Sismuc solicita aos guardas municipais
que integram a ação movida pelo sindicato a
entrega de documentação até o dia 25 de julho.
Os documentos devem conter ficha financeira, desde o último mês trazido anteriormente, até junho de 2016, bem como fotocópia
do RG e CPF. Servidores que não assinaram a
declaração para pleitear Justiça Gratuita de-

verão entregar o termo assinado ao Sindicato.
O Sismuc lamenta, no entanto, que a
Prefeitura não tenha disponibilizado os documentos à entidade sindical, conforme solicitado. Assim, a gestão demandará mais trabalho aos servidores do Núcleo de Recursos
Humanos da Guarda Municipal, que serão
obrigados a atender mais de 800 profissionais para entregar a documentação.
Esta é uma prática reprovável com os
guardas, que já foram obrigados a buscar
na justiça um direito garantido. Agora serão
obrigados a perder tempo para irem pessoalmente ao RH da guarda municipal, no subsolo do prédio central da Prefeitura.

Servidores podem integrar ação movida pelo Sismuc
O sindicato informa ainda que o restante da documentação já está com o contador para fazer os cálculos, e que
receberá o restante na medida em que forem entregues os
documentos complementares.

4|

| Edição 129 | Julho de 2016

DIREITOS. Sindicato também cobra diferenciação de atribuição entre auxiliares
e técnicos de enfermagem
Gustavo Henrique Vidal

Depois de greve, servidores seguem pressionando pelo pagamento do trabalho a mais executado

Fruet deixa de pagar
hora extra da saúde

M

Por Gustavo Henrique Vidal
esmo depois de uma greve que
garantiu o pagamento das horas
extras de servidores, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não
honra novamente o serviço extraordinário.
Durante a mesa de negociação da pauta especifica da Saúde, diretores do Sismuc e servidores das unidades apontaram a volta do não
pagamento das horas extras.
A SMS disse que está acompanhando a demanda para encaminhar ao recursos humanos.
“É o retorno do velho problema: com poucos servidores para atender a demanda, as horas extras

seriam uma consequência natural. O que não podemos aceitar é que não sejam pagas, de novo”,
destacou a coordenadora Irene Rodrigues.
O Sismuc também solicitou que a Secretaria diferencie a atuação de auxiliares e técnicos de enfermagem. O sindicato questionou
que muitos auxiliares estão realizando atividades que são de responsabilidade de técnicos, e
agora com a diferenciação salarial é obrigação
da gestão respeitar a legislação que regulamenta as profissões. A SMS assumiu compromisso de levantar a situação para responder
oficialmente e entregar até o dia 9 de agosto o
relatório diferenciando as atribuições das duas
carreiras. Vale ficar de olho para cobrar.

Segurança nos locais de trabalho. Em outra frente, o Sismuc solicitou estudo de viabilidade do custo e benefício para manter as unidades atendendo até as 22 horas
e cobrou a implantação de segurança. “Queremos que segurança seja fixa em todas as unidades que operam após
as 18 horas, quando reduz o número servidores no local.
A Secretaria precisa garantir que esses servidores tenham
segurança e tranquilidade”, ressalta Irene.
A SMS afirmou que está desenvolvendo novo projeto
de construção que prevê novas medidas de segurança. O
Sindicato insistiu no monitoramento diário na tentativa
de coibir a violência contra trabalhadores dos equipamentos. A gestão disse que a situação envolve outras
pastas e que a questão deve ser tratada junto à coordenação da Guarda Municipal.
O Sismuc cobrou, ainda, posição da SMS sobre a abertura e fechamento das unidades, que deve ser de responsabilidade das chefias. “Há relatos de assédio moral a servidores”, relatou Antonia Ferreira, coordenadora do Sismuc.
A SMS ressaltou que essas denúncias devem ser encaminhadas imediatamente para serem investigadas, e que é
de responsabilidade das chefias assumirem a abertura e
fechamento dos equipamentos.

CATEGORIA EM LUTA. Servidores não aceitam mais desvios de função para o cargo de auxiliar

Trabalhadores da educação exigem novo descritivo
Por Pedro Carrano
O Sismuc cobra a construção de novo descritivo
das atribuições do cargo de auxiliar, conforme
acordo com a Prefeitura, datado de 2015.
O sindicato, por meio de grupo de estudos,

segue fazendo o debate e aperfeiçoando o
descritivo de função. Nas reuniões com a
Prefeitura, surgem visões diferentes, que
devem ser corrigidas no debate em mesa de
negociação. Como explica Cathia Almeida,
coordenadora do Sismuc: “Na próxima reunião,

agendada para 17 de agosto, estaremos levando
sugestões tiradas no coletivo”.
Esse debate é urgente porque situações
como desvio de função e a realização de
trabalhos não condizem com a atribuição do
auxiliar na escola.
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DEMOCRACIA SINDICAL. 600 delegados,
eleitos nos locais de trabalho, definirão
a linha política que o Sismuc seguirá nos
próximos três anos

Congresso é palco
das decisões
políticas do Sismuc

O

Por Gustavo Henrique Vidal

PRAZO PARA

INSCRIÇÃO
DE TESES:

25 DE JULHO

PRAZO PARA

ELEIÇÃO DE
DELEGADO:
28 DE JULHO

Programação do 11º Congresso

Confira a programação do congress
o, que acontece entre
12 e 14 de agosto na Associação
Banestado em Praia de Leste.
12/08 | Sexta-feira
13h30 Trabalhos em grupo
15h Início do
19h Jantar
Credenciamento
20h Oficinas temáticas
19h Atividade Cultural
20h Abertura Oficial do
14/08 | Domingo
Congresso
08h Trabalhos em grupo
22h Baile de Boas Vindas
11h Encerramento trabalhos
em grupo e sistematização
13/08 | Sábado
emendas e moções
09h Análise de Conjuntura
12h Almoço
11h Plenária de leitura e
13h30 Plenária Geral
aprovação do regimento
16h30 Assembleia Geral de
12h Almoço
encerramento

s encaminhamentos políticos
e sindicais do Sismuc são de
responsabilidade de toda a categoria. As ações implatandas
pelas direções eleitas, da mesma maneira, são reflexo da vontade e das decisões tomas pelos próprios servidores.
O modelo democrático de administração sindical, aplicado no Sismuc
nas gestões recentes, tem garantindo
a participação direta da categoria,
colocada como protagonista nas decisões quanto a atuação do sindicato.
Nos dias 12, 13 e 14 de agosto, o
Sismuc realiza o 11º Congresso dos
Servidores, instância máxima de deliberação do sindicato. Cerca de 600
delegados eleitos pela categoria devem definir os rumos da entidade,
sua política para os próximos anos e
o plano de lutas da categoria.

Irene Rodrigues, coordenadorageral do Sismuc, aponta como fundamental o debate sobre as políticas
sindicais no congresso. “São 600 delegados discutindo o futuro do sindicato
que representa mais de 12 mil servidores. Por isso é necessário ter posição definida de atuação em defesa de
toda a categoria”, ressalta.
Participar do congresso é direito
de todos os servidores sindicalizados.
Cada local de trabalho pode eleger
seus representantes, conforme garante o artigo 6º do Estatuto do Sismuc
(veja mais no quadro).
Decidir quais caminhos percorrer
é dever da categoria, mantendo a unificação das pautas e das lutas contra
o retrocesso e o ataque aos direitos
consolidados. Os servidores estão
convocados as discutir e definir diretamente o cotidiano do Sismuc. Basta
ocupar os espaços deliberativos.

Eleição de delegados segue
até dia 28 de julho
do Sismuc,
Para participar do 11º Congresso
s os locais de
todo
de
s
zado
icali
sind
s
idore
os serv
s até 28 de
trabalho devem ser eleitos delegado
registradas em
julho em votações devidamente
organizadora,
ata padrão, fornecida pela comissão
o:
orçã
obedecendo a seguinte prop
Locais e trabalho com até 10
servidores – 02 Delegados
Locais de trabalho com até 20
servidores – 03 Delegados
s–
de trabalho com 21 a 50 servidore
05 delegados
51 a
Locais de trabalho compostos de
s
gado
dele
06
–
100 servidores
100
Locais de trabalho com mais de
para
gado
dele
1
erão
eleg
s
servidore
cada 20 servidores

VAGAS REMANESCENTES
oportunidade de se
Você não foi eleito ou não teve a
candidatar ao congresso?
Assembleia Geral do
No dia 29 de julho, às 19 horas,
entes. A atividade
nesc
rema
s
Sismuc define as vaga
senhor Celso,
será na sede do sindicato (Rua Mon
r).
255, 2º anda
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CONSULTA PÚBLICA. Compromisso foi assumido pela Prefeitura no início da gestão,
mas ainda não saiu do papel

No último ano de mandato de Fruet, eleição
nos Cmeis segue no plano das promessas
SISMUC

E

Por Carolina Goetten
m conversa com a
Secretaria Municipal
da Educação (SME),
mais uma vez o Sismuc pressionou pelos direitos
dos professores da Educação
Infantil. Uma das questões
prioritárias diz respeito à
gestão democrática do ensino
por meio da consulta pública
nos Cmeis para eleger direção, compromisso assumido
pela gestão de Fruet no início
do seu governo, mas que ainda não saiu do papel.
Segundo a Secretária Municipal de Educação, Roberlayne Roballo, a prefeitura
aguarda o parecer da Procuradoria Geral do Município
(PGM). O órgão tem a posse
de um documento construído
em comissão conjunta entre
a Prefeitura e o Sindicato,
cujo conteúdo elabora minuta da lei sobre consulta pública para a direção dos Cmeis.
“Dependemos da devolução
desse documento para avaliar a possibilidade de colocar

a consulta pública em prática”, justificou a Secretária.
Há um mandato sem resposta. A eleição nos Cmeis
é promessa de campanha do
governo Fruet, que chega
ao quarto ano sem ser encaminhada pela Prefeitura.
Após a greve ocorrida em
março de 2014, a pauta da
consulta pública para as
direções dos Cmei foi reafirmada como conquista da
Educação Infantil. A Prefeitura, no entanto, vem
sucessivamente retardando
esse processo e emperrando sua efetivação. “Agora, o
governo Fruet se ampara na
justificativa do período eleitoral para não implementar
a consulta pública. A gestão
teve dois anos para implementá-la e não o fez”, afirma a coordenadora do Sismuc, Irene Rodrigues
Diante da situação, este
tema será colocado para debate no próximo encontro do
Coletivo dos Professores da
Educação Infantil.

Sismuc pressiona pela realização das eleições antes do final do ano

Em Concórdia, direitos assegurados
Enquanto em Curitiba o processo não caminha, a Câmara Municipal de Concórdia (SC) deu
um passo à frente. Os professores da Educação Infantil conquistaram a aprovação de lei que
determina, para este ano, eleição direta para coordenadores dos Cmeis no município. “Para nós
é avanço para os trabalhadores e para a sociedade, que poderão eleger de forma democrática
os gestores das unidades”, declarou à Confetam o presidente do Sindicato dos Servidores do
Município de Concórdia e Região, Tayson Baseggio.

CULTURA EM RISCO. Sem Plano de Carreira, a Fundação Cultural de Curitiba abre espaço para a contratação

terceirizada e precarização

Plano de Carreira para servidores
da FCC pode se consolidar
Por Carolina Goetten

A

Secretaria Municipal de Recursos Humanos
(SMRH) finalmente recebeu os servidores da
Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e a direção
do Sismuc para uma conversa encaminhativa sobre o Plano de Carreira. Após um processo de intensos protestos, cancelamento de reuniões por
parte da SMRH e reivindicações sem retorno, a
Secretaria se comprometeu a incluir o Plano da
Carreira Histórico-Artístico-Cultural para servidores do FCC no Projeto de Lei Ordinária que está
parada na Câmara Municipal de Curitiba.
A gestão da FCC sequer compareceu à reunião, nem por meio de seu presidente, Marcos
Cordiolli, nem de representantes. Na conversa, a
SMRH apresentou nova proposta para o projeto
do Plano, que passou a incluir informações sobre
a tabela salarial dos servidores, prazos, valorização por tempo de serviço e formação, dentre outros pontos reivindicados pelos servidores.
O Sismuc agora irá comparar as novas tabelas

ao Plano de Carreira para professores da Educação
Infantil, cujo formato é semelhante ao pleiteado pelo
quadro da FCC. “Vamos acompanhar de perto a inclusão destes termos, para que sejam feitas todas
as alterações necessárias que os servidores reivindicam”, declara a coordenadora de Movimentos Sociais do Sismuc, Casturina Berquó. “Nossa intenção
é pressionar para que seja encaminhado ainda neste
ano, de modo que a próxima gestão da prefeitura
precise dar andamento a uma lei já aprovada”, diz.
Entenda o caso. O Plano de Carreira para servidores da FCC é reivindicação antiga. Em julho
esse projeto deveria ter sido apresentado pela
Fundação após um trabalho de redação coletiva,
mas a lei foi encaminhada à Câmara dos Vereadores sem os itens necessários para efetivar direitos
dos servidores. Com isso, o Sindicato pressionou
o presidente da Fundação, Marcos Cordiolli, exigindo o envio do Plano de Carreira conforme o
que foi elaborado pela Comissão.
Sem o Plano de Carreira, a Fundação Cultural de

Carolina Goetten

Projeto de Lei Ordinária construído para
regulamentar a carreira dos servidores está
parado na Câmara Municipal
Curitiba se coloca diante de um futuro de inseguranças. Seu quadro de funcionários, embora altamente
qualificado, está se direcionando para a aposentadoria: sem concurso público desde 1994, quando contava com 600 servidores, hoje dispõe de menos de 200
profissionais da área artística. “Por meio do Plano de
Carreira, será possível regularizar a situação dos funcionários. Ele é imprescindível para efetivar um novo
edital de concurso em futuro próximo”, destaca Casturina. Sem ele, porém, a FCC segue sem possibilidade de repor profissionais e se renovar, abrindo espaço
para a contratação terceirizada e precarização.

|7

Edição 129 | Julho de 2016 |

na pauta

CENSURA. Gabriela Viola já voltou à sala de aula

Professora afastada por ensinar
Marx enfrenta o debate da
Escola sem Partido

Corte na aposentadoria
por invalidez
O governo interino e golpista de Michel Temer decidiu
restringir o acesso e cancelar parte dos benefícios
previdenciários por incapacidade, como o auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez. As mudanças, já em vigor, constam
na Medida Provisória (MP) 739, publicada em junho. A MP
permite a realização de perícia médica para reavaliação de todos
os segurados. Com isso, a expectativa da equipe de Temer é
cortar cerca de 30% dos auxílios-doença, afetando mais de 250
mil dos 840 mil beneficiários em todo o país (Brasil de Fato).

5%

Com informações do Jornal Brasil de Fato
A professora de sociologia Gabriela Viola, acusada de doutrinação marxista pelo
colunista Rodrigo Constantino e setores
conservadores da direita, retornou às atividades regulares na Escola Estadual Profª
Maria Gai Grendel. O caso teve início com
a publicação de um vídeo nas redes sociais,
no qual os estudantes da escola cantam
uma paródia do funk “baile de favela” em
sala de aula; na nova versão, a letra trata
das ideias e pensamentos de Karl Marx.
Segundo a professora, em entrevista
ao jornal Brasil de Fato, a intenção era
incentivar os estudantes a compreender
conceitos propostos por teóricos da sociologia de maneira informal. A repercussão
foi tamanha que, até o momento, o vídeo já
teve mais de 350 mil visualizações, motivo
pelo qual a professora foi afastada pela diretoria do colégio. Gabriela, no entanto, já
retornou às atividades na escola.

tentativa de redução das aposentadorias
por invalidez pelo governo golpista.

Renda dos trabalhadores
registra queda
O professor Fernando Nogueira da Costa chama atenção para
reportagem publicada no jornal Valor Econômico, em que um
estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que os brasileiros
perderam, entre 2014 e 2016, 9,4% de sua renda, segunda maior
queda em 116 anos. Só perde, diz Nogueira da Costa, para “o
triênio 1981-1983 [sob o comando do decano dos neoliberais,
Delfim Neto] quando a população teve diminuição mais forte
na renda: 12,3%, a preços de 2015 e em moeda nacional”. Silvia
Matos, economista responsável pelo estudo, observou, na
reportagem, que a renda só não caiu mais devido aos programas
sociais: “A renda não está despencando tanto por causa dos
benefícios sociais e dos programas de redistribuição”.

Escola sem partido. O caso levanta
o debate sobre o projeto da “Escola sem
Partido”, que busca proibir educadores de
se manifestar sobre correntes políticas e
ideológicas em sala de aula. Apresentado
pelo deputado Rogério Marinho (PSDB/
RN), tipifica o crime de “assédio ideológico”, com penas que vão desde multa até
um ano de prisão aos professores.
Para o ministro interino da Educação,
Mendonça Filho, que se manifestou contrariamente ao projeto de lei, a liberdade de
expressão assegura o acesso a todas as correntes de pensamento. Mesmo assim, a proposta segue em análise, prevendo punição

Contra os abusos dos frigoríficos
Protesto foi realizado em frente à Bovespa, em São
Paulo, contra os abusos das empresas
frigoríficas, que
turbinam seus
lucros com base na
superexploração, nas
lesões e mutilações
da força de trabalho.
Em todo o país, a
organização do trabalho
de empresas como
Aurora, Sadia e Perdigão
é alvo de críticas e
protestos.

para professores que expressassem suas
opiniões políticas, ideológicas e religiosas, e
proibindo a veiculação de conteúdos sobre
questões de gênero em sala. No Paraná, o
projeto é conhecido como Lei da Mordaça.
“A ‘escola sem partido’ nada mais é do
que a escola de um partido só. Essa escola
não respeita o que está dito na Constituição, que é a pluralidade de ideias”, opinou
Gabriela ao Jornal Brasil de Fato. “Respeitar a pluralidade de ideias é respeitar
o sistema democrático, em que todos nós
podemos pensar e agir de maneiras diferentes”, concluiu a professora.
Paulo Henrique de Jesus -Mídia Ninja

Para a professora Gabriela Viola,
respeitar a pluralidade de ideias
é respeitar o sistema democrático

CURITIBA. Ação de rua durante 10 dias alia cultura

e participação política na luta contra o golpe no Brasil

CUT

Guilherme Jaccon

Nada é mais simbólico do que um
circo para representar a cultura popular,
que se expressa como arte, consciência e
transformação
Carlos Frederico
Marés, sobre o Circo
da Democracia,
instalado na praça
Santos Andrade, de
5 a 15 de agosto

Expectativa é debater rumos da política
Com informações do Brasil de Fato Paraná

SECS

De 5 a 15 de agosto, palhaços e acrobacias farão parte da paisagem da Praça Santos Andrade, centro de Curitiba. Ponto tradicional de manifestações, a praça dará lugar
ao Circo da Democracia, organizado pela
articulação Advogados pela Democracia.
Passa de cem o número de entidades aderentes à proposta, entre elas as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, movimentos

Circo unifica
movimentos
em defesa da
democracia
culturais, sindicais, estudantis e do campo.
A expectativa é promover um amplo fórum popular de debates sobre os rumos da
democracia brasileira. O circo também unifica a resistência ao golpe e às tentativas de
retiradas de direitos sociais e trabalhistas,
protagonizadas pelo governo interino de
Michel Temer e pelo Congresso Nacional.
As datas coincidem com o período em que o
processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff deve ser votado no Senado.
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Agenda
20

Somos todos EUA, de novo?
Divulgação | Fox Movies

Coletivo dos
professores da
Educação Infantil

Horário: 19:00
Local: Sismuc

21

Coletivo FAS

Horário: 19:00
Local: Sismuc

25

Coletivo FCC

Horário: 19:00
Local: Sismuc

28

Coletivo
Aposentados

Horário: 14:00
Local: Sismuc

Coletivo Aposentados

Horário: 18:00
Local: Sismuc

Assembleia das vagas
remanescentes para
delegados do 11º
Congresso do Sismuc

Horário: 19:00
Local: Sismuc

29

em julho...

Por Pedro Carrano

A

reedição do filme Independence Day,
vinte anos depois do lançamento, foi
uma segunda decepção. A primeira
aconteceu já no primeiro filme, quando
Steven Spielberg, mestre da ficção científica, não acertou a mão e fez um filme sobre
alienígenas invadindo o planeta Terra virar
um panfleto a favor dos Estados Unidos.
Afinal, justo no dia 4 de julho, da indepen-

Resenha

Elas na América Latina
Por Carolina Goetten

a revista dos
trabalhadores

8
#

dência do país, o mundo todo se uniria para
expulsar os invasores. O roteiro de “Independence Day, o Ressurgimento” parecia
interessante: 20 anos depois, uma nova invasão sobre a Terra. Os humanos se prepararam todos esses anos. Para os invasores,
foram apenas minutos que se passaram
no espaço. Filmes de ficção podem trazer
reflexões sobre os rumos da humanidade.
Mas, de novo, prevaleceu a propaganda
gringa. E, na real, foi mais do mesmo.

“Mulheres”, do uruguaio
Eduardo Galeano, é um livro que homenageia as célebres e anônimas personagens que fizeram parte da
trajetória latino-americana,
de suas riquezas culturais,
batalhas, conquistas e derrotas. Nomes como Joana
d’Arc, Rosa de Luxemburgo, Evita Perón, Juana Sanchez e Frida Kahlo ganham
perfis entre relatos do escritor, demonstrando a força feminina na construção
da nossa trajetória.
Com leveza e graça literária, Galeano destaca
o papel das mulheres e
fortalece a luta feminista
ao mostrá-las como protagonistas de inúmeros episódios políticos, sociais e
também cotidianos ocorridos na América Latina. A
literatura é capaz de reescrever a história da humanidade e Galeano assume
essa tarefa ao mostrar que
a biografia do nosso continente também foi escrita
pelas mulheres.

Divulgação

