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servelino, o servidor

A

conclusão do primeiro turno das eleições em Curitiba revela uma maior descrença no sistema político brasileiro por
parte dos eleitores, dado o alto número
de abstenções, votos brancos e nulos.
Sabemos que esse não é o melhor caminho,
porque sozinhas, sem espaços de organização,
as pessoas não têm poder de mudança. Por
isso, a participação política continua sendo
fundamental e o espaço mais importante para
resolvermos os problemas.
O resultado do atual prefeito, Gustavo Fruet
(PDT), revelou que a sua opção, sempre em cima
do muro e com pouca firmeza, deixou-o sozinho
e com um baixo resultado para alguém que tenta
a reeleição. Fruet buscou agradar a elite curitibana quando poderia no final do seu mandato ter
apontado aos saídas concretas para os problemas dos servidores: caso dos descontos dos dias
de greve, da manutenção dos recursos do IPMC,
da regulamentação do plano de carreira da Fundação Cultural e construção de plano de carreira para todos os servidores, da consulta pública
para eleição de diretores de cmeis, entre outras
questões. Embora tenha realizado medidas importantes, resultado da luta dos servidores, na
reta final ficou evidente que a distância de Fruet
para o funcionalismo foi decisiva nas eleições
da capital. Certamente, esse foi um dos motivos
para sair derrotado nas urnas.
Os dois candidatos postulantes à Prefeitura
no segundo turno não têm histórico de compromisso com os servidores públicos.
Ambos são ligados ao governador do Paraná,

Beto Richa (PSDB), que tratou servidores estaduais na base do calote e da bala de borracha.
Rafael Greca (PMN) é apoiado por Richa e tem o
apoio também de Luciano Ducci. Uma vez prefeito da capital, entre 1993 e 1997, Greca já mostrou
resistência ao plano de carreira e progressão dos
servidores. Recentemente, mostrou também seu
caráter anti-povo com um “ato falho” sobre não
suportar o cheiro de um morador de rua conduzido no seu carro. Em 1991, Greca já havia pisado
na bola quando condenou a luta por moradia dos
ocupantes da chamada Ferrovila.
Ney Leprevost, ligado a Ratinho Júnior (PSD),
tem proximidade com o governador Beto Richa,
seguramente apoiando uma política de Estado
mínimo e serviço público reduzido. Seu partido,
assim como o de Greca, apoiou um golpe de estado no Brasil cujo objetivo foi acelerar a retirada
de direitos: cortes na habitação, na educação,
saúde, previdência, financiamento estudantil e
assistência social. Ao menos Leprevost teve o
bom senso de comparecer à Sabatina do primeiro turno convocada pelo Sismuc, onde se comprometeu em não realizar terceirizações, questão importante para os servidores públicos.
A escolha do voto no dia 30 de outubro é individual de cada servidor público, de acordo com
a sua percepção. Mas o que é coletivo deve ser a
compreensão de que Leprevost e Greca fazem parte
das elites de Curitiba e que o sindicato seguirá na
postura combativa de exigir os direitos dos servidores – os que constroem essa cidade. E o espaço do
sindicato é a casa onde o servidor público constrói
sua pauta, sua política e o seu horizonte da luta.
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PEC 241 reduz a participação do gasto com saúde
no Produto Interno Bruto (PIB)

Servidores municipais
fazem lutas, debates e
ações contra a PEC 241

O

por Pedro Carrano

s servidores municipais de todo o país
e também em Curitiba estão se mobilizando quase diariamente. O motivo?
A limitação orçamentária prevista na
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241.
Isso no mesmo momento que, em todo o Paraná, mais de 60 escolas estaduais foram ocupadas contra a MP que modifica o ensino médio
no país. Atos contrários estão crescendo, no
centro e na periferia da capital paranaense.
A PEC 241/2016 gerou reações entre as
organizações populares porque limita, por 20
anos, o aumento dos gastos públicos à taxa de
inflação do ano anterior. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) produziu
um estudo para explicar os impactos da medida no Sistema Único de Saúde (SUS) e no

financiamento da saúde.
Uma das críticas à PEC é de que, em um
cenário de crescimento, a proposta impediria a expansão de bens e serviços da saúde.
Isso porque institui um teto de gasto para as
despesas do governo, congelando as despesas
com saúde e educação, limitando o investimento à inflação do ano anterior.
“A regra proposta na PEC 241 incorpora apenas a correção pela inflação, desconsiderando a
incorporação das taxas de crescimento da economia ao gasto com saúde e reduzindo a participação do gasto com saúde no Produto Interno
Bruto (PIB)”, afirma o documento do IPEA. O estudo denuncia que a medida se apresenta justo
no início do envelhecimento do povo brasileiro.
Com a PEC 241, o investimento em saúde tende
a cair ao longo dos anos, mesmo em quadro de
recuperação da economia brasileira.

Municipais realizam ato
em defesa do serviço
público e prepara greve
geral em novembro

Reforma da Previdência afeta você
A proposta de reforma da previdência do governo Temer afeta a idade mínima da
aposentadoria de trabalhadores, homens e mulheres, do campo e da cidade. Hoje, os
benefícios da previdência são vinculados aos reajustes de salários mínimos, atualizados
pelo crescimento da economia nos dois últimos anos e pela inflação do ano anterior.
A ideia do governo é que as aposentadorias sejam ajustadas apenas pela inflação.

“O grande debate é que o déficit da previdência é alto, mas não se fez uma auditoria
desse déficit. Precisamos entender que, se a Constituição fosse respeitada, não teríamos
déficit, a previdência seria superavitária”, afirma Irene Rodrigues, coordenadora geral do
Sismuc. Nesse sentido, no dia 5 de outubro, o sindicato organizou uma vigília à noite e
uma caminhada pelo centro de Curitiba, que terminou em frente ao prédio do INSS.

A PEC 241 congela serviços públicos por 20 anos para setores da sociedade mais necessitados

Juventude e aposentados
do Sismuc discutem
impactos da PEC 241

Pedro Carrano

N

o conjunto da obra, a juventude trabalhadora será especialmente
impactada pelas propostas de reformas da Previdência, trabalhista
e pela PEC 241. A PEC, por exemplo congela concursos públicos durante 20 anos, na avaliação do Sismuc.
Por isso, o sindicato se soma às ações que acontecem em todo o país, ao
lado de estudantes e dos movimentos populares. A partir disso, aula pública
foi organizada no Instituto de Educação do Paraná (IEPPEP) Professor Erasmo Pilotto, que atende magistério, ensino fundamental e médio.
Trata-se de um tema pouco conhecido pelas pessoas e que, assim mesmo, a Câmara Federal quer aprovar na base do atropelo. “Parece que as
propostas se interligam. A MP do ensino médio, a reforma da Previdência
e a PEC 241. O ponto de conexão é o fechamento e o fim do serviço público”, avalia Juliana Mildemberg, coordenadora de juventude do sindicato,
que também convoca servidores e população para as próximas atividades.
Durante o coletivo dos servidores públicos aposentados foi feita uma
tarde de formação, identificando a configuração do Congresso Nacional e
que patamar de direitos da Constituição de 1988 está em jogo. Foi conversado sobre o momento político do país e a PEC 241, abordando o impacto
direto para todos os trabalhadores, especialmente os aposentados.

Vigília aponta os risco para os servidores caso ocorra
a reforma da previdência proposta por Temer
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EDUCAÇÃO. Candidato quer zerar filas comprando vagas em escolas particulares

Greca: o candidato de Beto Richa

O

ex-prefeito Rafael Greca lançou candidatura
pelo inexpressivo Partido da Mobilização Nacional (PMN).
Contudo, sua campanha
quase ganhou a eleição
municipal no primeiro
turno. Muito por causa
da estrutura por trás do
candidato. Greca tem
o apoio do governador
Beto Richa, de partido
como DEM e PPS, além
do apoio do ex-prefeito
Luciano Ducci (PSB).
De
virtual
eleito,
Greca viu sua campanha
cair no gosto popular
por causa de suas contradições e discursos.
A principal contradição
do candidato é ter repudiado a agressão que os
servidores estaduais sofreram nas mãos do governador Beto Richa em
2015, mas depois aceitar
o seu apoio para alavancar a campanha.
Greca também se
embaraçou ao dizer que
poderia não conceder
reajuste aos servidores
municipais, porque a
lei permitia. A declaração dada a um jornal de
Curitiba mostrou que o
ex-prefeito desconhece
o orçamento municipal e
que a cidade está longe
de atingir o limite prudencial. Por outro lado,
demonstrou que Greca
deve adotar governo
neoliberal, enxugando a
“máquina pública”.
Outros dois episódios fizeram com que
Greca caísse nas pesquisas. O primeiro deles
é a suspeita de que o ex
-prefeito tenha roubado
peças da Casa Klemtz. A
Prefeitura tentou investigar a relação, mas um
mandado de segurança
impediu que o processo
prosseguisse antes do
fim do primeiro turno.
Por outro lado, a fala de
Greca de que vomitou
ao acolher um morador
de rua resultou em repulsa do eleitorado. O
episódio higienista colou na sua figura. Greca, inclusive, não foi
a sabatina promovida
pelo Sismuc. Confira a
seguir algumas propostas do candidato para o
serviço público.

A principal contradição
do candidato é ter
repudiado a agressão
que os servidores
estaduais sofreram
nas mãos do
governador Beto Richa
em 2015 e aceitar o
apoio na eleição

propostas do candidato
SEGURANÇA
Reestruturar a Guarda Municipal e
adequar as Condições de Trabalho dos
Guardas Municipais.
Implantar o Programa de Policiamento de
Proximidade.
Alinhar as forças de segurança municipal,
estadual e federal, para que tenhamos
um efetivo preparado para atender as
necessidades da população.
FAS
Na Ação Social (FAS), trabalhar de forma
mais consistente, efetiva, com um olhar
cuidadoso para os moradores de rua, os
cidadãos com necessidades especiais, a
população marginalizada.
Organizar o sistema de triagem, para
atender a população de moradores de rua.
EDUCAÇÃO
Realizar um estudo nas unidades de
educação municipal, afim de identificar
possíveis espaços para a educação infantil,
aumentando assim o número de vagas
para a população de 0 a 5 anos.
Aumentar significativamente a rede de
parceiros, para aumentarmos a oferta de

vagas para crianças de 0 a 3 anos.
Aumentar a eficiência do programa de
Letramento, para qualificar o aprendizado
na educação infantil e fundamental.
Investir na Educação do contra turno, em
área especial, para a prática de esportes,
cultura, música e reforço pedagógico.
Implantar a Faculdade Municipal com
curso de Pedagogia voltada para realidade
e necessidade de nossa cidade, garantindo
a formação de nossos professores.
SAÚDE
Em 180 dias:
Reorganizar todos os 109 Postos de
Saúde e as 9 unidades 24 horas garantindo
a oferta de medicamentos e insumos para
o adequado atendimento à população;
Reestruturar os programas de
hipertensão, diabetes e atenção aos idosos
com patologias crônicas;
Reestruturar o Programa Mãe CURITIBANA
– reestabelecendo a vinculação do parto
(toda gestante saberá desde o início
da gravidez onde ganhará o seu bebê
e ainda terá a garantia de atendimento
especializado na Unidade Mãe Curitibana
com ginecoobstetras e pediatras atendendo

as gestantes e crianças de risco;
Implantar um novo modelo de agendamento
de consultas nos Postos de Saúde – as pessoas
não precisarão ir de madrugada para as filas
para conseguir consultas;
Transformar as UPAS em Unidades 24
horas, tirando de lá os pacientes graves;
Em 12 meses:
Rever todos os contratos com os
hospitais garantindo as condições de
atendimento adequado e a integração com
as unidades 24 horas;
Ampliar 50 novos leitos de UTI;
Dar condições aos hospitais para reabrir 150
novos leitos hospitalares que se encontram
fechados por falta de recursos da Prefeitura;
Em 24 meses até o final da gestão:
Implantar o Centro de Especialidades
Metropolitano no Portão garantindo
a referência para as pessoas que
necessitarem de consultas especializadas
com Cardiologistas, endocrinologistas,
geriatras e equipe multidisciplinar
(psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros,
fisioterapeutas, educador físico,
nutricionistas);
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PRIVADO. Ney fez carreira política apoiado em entidades privadas

Ney é o candidato de Ratinho Jr

N

ey
Leprevost
chegou ao segundo turno da
eleição municipal se valendo dos desgastes do atual prefeito
Gustavo Fruet e do líder
das pesquisas Rafael
Greca. Com um discurso conservador, tratando
a política entre o bem e
o mal, defensor da operação Lava Jato, mas
omisso com relação à
Operação Quadro Negro,
que investiga desvios na
educação estadual, o
candidato aparece como
“novidade” no processo
eleitoral.
Contudo, o candidato do PSD tem longa
trajetória política e com
apadrinhamentos.
Foi
vereador por três vezes e
está no segundo mandato de deputado estadual.
Ainda jovem, “foi convidado por Jaime Lerner
a assumir a Secretaria
de Estado do Esporte e
Turismo, tornando-se o
Secretário mais jovem
do Brasil com 25 anos”,
expõe em seu currículo
eleitoral.
Ney Leprevost milita em áreas da saúde
e educação. Contudo, o
seu projeto político é privado, sempre em relacionamento da classe alta
de Curitiba, e sem propostas o ligação com o
serviço público. Ou seja,
as verbas e os projetos
que ele patrocina sempre destinam recursos
públicos para interesses
privados. Como prefeito,
a tendência é que ele venha a ampliar essas parcerias públicos privadas,
enfraquecendo o funcionalismo público.
Ex-aliado do governador Beto Richa, com
quem rompeu supostamente após seu pai ser
exonerado de cargo comissionado na Copel,
viu em Ratinho Júnior,
secretário de desenvolvimento do governador, a
chance de ter uma campanha patrocinada pelo
Palácio do Iguaçu sem a
marca de ser o candidato oficial. Ney Leprevost
esteve presente na sabatina do Sismuc. Confira a
seguir algumas propostas do candidato para o
serviço público.

Joka Madruga

Como prefeito, a
tendência é que ele
venha a ampliar
essas parcerias
públicos privadas,
enfraquecendo o
funcionalismo público

propostas do candidato
Unidade de Combate ao Crack
Ligada a Secretaria Municipal de Segurança
Pública vai fazer a repressão ao tráfico
com a atuação da Guarda Municipal e a
prevenção do uso indevido de drogas nos
parques, praças e vias públicas da cidade.
Terminais e
ônibus 100% seguros
Todos os terminais e os ônibus serão espaços
livres do crime, com a presença da Guarda
Municipal nos terminais e guardas à paisana
no transporte coletivo para identificar e
prevenir roubos e a ação de molestadores
sexuais que aproveitam a superlotação
de ônibus para assediar sexualmente sem
medo de ser pegos, deixando mulheres
constrangidas e subjugadas.
Aplicativo de telefone para
acompanhamento do atendimento
nas Unidades de Saúde e UPAS
Os usuários do sistema de saúde terão
a opção de usar em seus smartphones
um aplicativo disponibilizado pela
administração pública para acompanhar, em
tempo real, o tamanho da fila nas Unidades
de Saúde e UPAs, onde há a vacina ou

medicamento procurado.
Fila Zero
Investimento em inovação e tecnologia
e a implantação de novos ambulatórios
de especialidades, e para agilizar o
atendimento, visando reduzir a fila de
espera por consultas. Também vamos
aumentar o número de parceiros para
cirurgias.
Mutirão de Saúde
Preventiva nos bairros
Levar periodicamente aos bairros o
mutirão de saúde com consultas médicas,
verificação de pressão arterial, teste
de Diabetes, colesterol, orientações
nutricionais, puericultura, vacinação, busca
de sintomáticos respiratórios e Hanseníase.
O mutirão vai promover ainda a distribuição
de panfletos explicativos sobre a prevenção
de diversas doenças, além da realização
de testes rápido de HIV, palestras e outros
serviços disponibilizados pela Secretaria de
Saúde do município.
Vale Creche
Trata-se do pagamento de reembolso-

creche, que possa cobrir, integralmente,
as despesas efetuadas com o pagamento
da creche de livre escolha da empregadamãe ou outra modalidade de prestação de
serviço desta natureza.
Uniforme
Distribuição gratuita de uniformes para os
valorizar os alunos da rede municipal de
ensino.
Estender Horários
das Creches
Para beneficiar as mães que possuem
horário de trabalho diferenciado.
Notebook para alunos
As escolas municipais terão notebooks
disponíveis para a utilização dos alunos em
período escolar.
Aumentar o número de escolas
em tempo integral
Curitiba terá um número maior de escolas em
período integral, quando a criança frequenta
a escola regular em um dos períodos e, no
outro, aulas de língua estrangeira, informática,
literatura, teatro e dança.
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SUA SAÚDE. Além de prevenir o câncer da população,
as servidoras devem fazer o exame

Outubro de prevenção
do câncer de mama

O

por Pedro Carrano e Manoel Ramires

utubro é mês de lutas históricas. É mês
de consolidar a primavera no Brasil. É
mês de outubro Rosa. Esta campanha
envolve ações no mundo inteiro, como a
iluminação de monumentos, com o objetivo de fazer a cabeça das pessoas sobre a prevenção pelo
diagnóstico precoce do câncer de mama.
Em Curitiba, a Lei 8786 garante o tratamento e
o custeio pela Prefeitura do câncer de mama e de
outras doenças, relacionadas ou não ao trabalho.
Isso se dá por meio do Instituto Curitiba de Saúde
(ICS). Mas o ideal é mesmo a prevenção, apontam
especialistas e também o sindicato. “Caso esteja
diagnosticado, esteja aí a Lei. Mas o melhor é não
usar. No sentido da prevenção”, afirma Irene Ro-

drigues, coordenadora geral do Sismuc.
Maria de Lourdes Santos Iargas D´Ávila, diretora do departamento de Saúde Ocupacional da
Prefeitura, aponta que duas atividades são organizadas no Edifício Delta neste período, convocando
os servidores. Na primeira delas, vestidos de rosa,
“fizemos um evento no edifício Delta para as pessoas, uma coisa simples. Justamente com vistas a
estimular a prevenção do câncer de mama”, conta.
E, no dia 20 de outubro, acontece uma roda
de conversa sobre o tema. Na parte da manhã e à
tarde, às 8h30 e às 14h, o departamento faz uma
ação chamada “Exercitando saúde” com a presença de especialistas. “Já estamos fazendo há
alguns meses, mas este é um mês de prevenção.
A proposta é incentivar um autocuidado e, anualmente, exames periódicos”, completa.

Fotos: Manoel Ram

ires

Trecho da Lei 8786
Art. 1º - Fica o Poder Executivo
autorizado a custear despesas
com o tratamento de saúde dos
funcionários estáveis e aposentados
da Administração Direta, Autárquica,
Fundacional e Legislativo do
Município de Curitiba, acometidos
de doenças que possam conduzir
rapidamente ao óbito, causar dano
grave e irreversível ou invalidez
permanente, na forma desta lei.

ATIVIDADES. Cada unidade tem programação própria para atrair a população

Unidades ficam movimentadas com Outubro Rosa
Por Manoel Ramires e Pedro Carrano

L

aços amarrados nos jalecos, balões de igual
cor pendurados pelo prédio da Unidade de
Saúde. Mais sorrisos, mais atenção no atendimento às mulheres. A Campanha Outubro Rosa,
de prevenção ao câncer de mama, traz um clima
especial no serviço público de Curitiba. Exames
de rotina são realizados com mais alegria, palestras e até confraternização. Tudo com o intuito de
prevenir doenças.
Neste mês, as equipes se organizam com diversas ações de conscientização. Os exames preventivos são realizados diariamente durante o
funcionamento da unidade, das 07 da manhã às
22 horas. “O Outubro Rosa é uma atividade que
não depende apenas do empenho da gestão pública. Ela conta com a participação do conselho de
saúde, dos trabalhadores da saúde e da comunidade em geral”, comenta Irene Rodrigues, coor-

Manoel Ramires

denadora do Sismuc.
Além do exame de mamografia, as unidades
têm feito palestras diárias com abordagem diversificada sobre violência contra a mulher, alimentação, atividade física e outras necessidades.
Odontologia. A prevenção ao câncer não se
restringe apenas ao exame de mama. As unidades
também verificam lesão de boca, câncer bucal,
fazem orientações preventivas com relação ao
fumo e alimentação. Além das orientações, caso
seja identificado alguma suspeita, o paciente é
encaminhado para os Centros de Especialidades
Odontológicas (CEOs) e para a Universidade Federal do Paraná.

Odontologia também faz
prevenção ao câncer de boca

Encaminhamentos. As unidades de saúde
realizam a triagem dos pacientes e exames mais
simples. Caso se suspeite de alguma enfermidade mais grave, o paciente é encaminhado para

centros de referência como o Hospital Erasto
Gaertner. A consulta é marcada via Central pelo
prontuário eletrônico. Já na UFPR, para especialidades, a procura é feita na universidade.
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na pauta
Informações CMC

CMC tem renovação
A Comunicação da Câmara fez esse levantamento de como
ficará o Legislativo a partir de 2017. A maior bancada vai ser
a do PDT – do atual prefeito Gustavo Fruet, que não foi para
o 2º turno –, com cinco vereadores (atualmente, são três
vereadores). Em seguida vem o PSD, com quatro. Na sequência
vem o PSDB, com três cadeiras – o partido vem reduzindo, já
que, na eleição de 2008 tinha 13 e em 2012, quatro. O mesmo
acontece com o PSC, que teve um salto na última eleição,
com seis vereadores e agora sofreu uma redução para três
representantes na Câmara Municipal.

|7

CALOTE. Governador descumpriu acordo

que encerrou a greve em 2015

Fórum dos servidores convoca
trabalhadores para Greve Geral
Pedro de Oliveira | Alep

22.082
A quantidade de votos que cada chapa de vereadores
precisou obter nas urnas para ganhar a vaga, nesta eleição,
foi a mais baixa desde o pleito de 2000.

Bancada feminina é a maior da
história da Câmara de Curitiba
No próximo ano Curitiba terá
Andressa Katriny | CMC
oito mulheres ocupando cadeiras
na CMC. É o maior número de
vereadoras eleitas no mesmo pleito
da história da cidade. A mais votada
na eleição de 2016 foi a novata
Fabiane Rosa, do PSDC, com 7.328
votos. Também são estreantes na
atividade Maria Manfron, (PP), Katia
dos Animais de Rua (SD), e Dra. Maria Leticia Fagundes (PV).
Permanecem na Casa as veteranas Dona Lourdes, (PSB),
Professora Josete (PT), Julieta Reis (DEM) e Noemia Rocha
(PMDB). “Vamos tentar articular uma bancada ativa no debate
das questões relacionadas às mulheres. Para mim, há ainda o
debate das políticas públicas, a questão fundamental que é a
fiscalização do Executivo, para cumprirmos o nosso papel como
vereadores. Este é um grande desafio”, comentou Josete.

Candidatos, nove vereadores
não se reelegeram
Dos atuais 38 vereadores de Curitiba, 23 conquistaram a
reeleição, seis não entraram na disputa - apesar de dois deles
concorrerem como vice-prefeitos: Paulo Salamuni (PV) e Jorge
Bernardi (Rede) - e nove não conseguiram se reeleger. Não se
reelegeram Carla Pimentel (PSC), Chicarelli (PSDC), Chico do
Uberaba (PMN), Dirceu Moreira (PSL), Jonny Stica (PDT), Pedro Paulo
(PDT), Tiago Gevert (PSC), Zé Maria (SD) e Edson do Parolin (PSDB).

Agradeço a todos
que tornaram essa
caminhada possível e
que se esforçaram para
que Curitiba se
tornasse uma cidade
cada vez mais
humana

Deputados devem analisar proposta que não paga reajuste dos servidores estaduais
Por Gustavo Vidal
Em resposta ao ataque do governo Beto
Richa (PSDB) ao reajuste dos servidores,
o Fórum das Entidades Sindicais do Paraná (FES) orienta aos sindicatos de base a
convocar assembleias para discutir a Greve Geral. O FES realizou manifestação na
Assembleia Legislativa (Alep) com a distribuição de nota de repúdio à Mensagem
43 do Executivo, que condiciona a implantação do reajuste, em janeiro de 2017, à
liquidação do pagamento de progressões e
promoções devidas ao funcionalismo.
A Coordenação do FES comunicou o
governo sobre a pauta de reivindicações
que garanta a manutenção da data-base, a
retirada do calote da Alep e o pagamento
das progressões e promoções.
Os sindicatos estaduais se reuniram
em plenária ampliada em Curitiba para
discutir as mobilizações. As mobilizações

Deputados
entram com ação
contra PEC 241
Agência STF

Gustavo Fruet,
após perder a
eleição
divulgação

Um grupo formado por oito deputados
federais impetrou Mandado de Segurança (MS 34448), com pedido de medida
liminar, a fim de que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenda a tramitação
da Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 241, na Câmara dos Deputados.

também são uma reação às declarações do
secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, de
que o Estado só poderá pagar o reajuste
dos servidores em 2018. Para o FES, esta
posição indica o real objetivo do governo,
que é o de não pagar nem mesmo as progressões e promoções que estão condicionadas ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme a proposta, e acaba
por tempo indeterminado com a data-base
dos servidores.
O Fórum reforça aos servidores ser
inaceitável que a categoria pague a conta,
mais uma vez, pela má gestão de Richa. Os
servidores já tiveram que engolir bala de
borracha a dentro um rombo de R$ 8 bilhões na Paranaprevidência, além de negociar um calote no reajuste de 2015. Agora,
voltam a ser penalizados por um governo
que elevou impostos à população e desconta a falta de competência em quem
mantém os serviços do Estado.

A proposta legislativa visa instituir um
novo regime fiscal para todos os Poderes da União e os órgãos federais com
autonomia administrativa e financeira,
integrantes do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social, pelo período de 20
exercícios, por meio do acréscimo de dispositivos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
Na ação, os deputados questionam ato
do presidente da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, que permitiu o trâmite da PEC, considerando-o ilegal
e abusivo. Sustentam que, além da atual
legislatura, a PEC 241/2016 projeta limitações às gestões administrativas de cinco
governos federais e cinco legislaturas.
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Outubro / Novembro
OUTUBRO
17
18

Coletivo Polivalente
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Assembleia Greve Geral
Retrocessos nacionais e
informes

Ciclo de Cultura e
historia africana
Todas as sextas feiras de Novembro

27

Coletivo Fiscais
Horário: 19:00
Local: Sismuc

18

Horário: 19:00
Local: Sismuc

19

Coletivo Professores
educação infantil

NOVEMBRO
01

Ciclo de Cultura e
histórica africana
Introdução à Cultura Africana

Animacao

Horário: 19:00
Local: Sismuc

22

Encontro
Paranaense FETSUAS
Horário: 13:00
Local: Sismuc

24

Lançamento livro Cidade
das Pessoas Coleção de
reportagens do Sismuc
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Sabatina candidatos a prefeito
Horário: 19:00
Local: Sismuc

26

Lançamento
Coletivo de
Mulheres

Ciclo de Cultura
e histórica africana
Dança e Movimento Africano
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Horário: 19:00
Local: Sismuc

21

Coletivo Aposentados
Horário: 14:00
Local: Sismuc

Banda Evidence

Baile a
fantasia

4 nov.

02

local

Paraná Clube

(Av. Pres. Kennedy, 2377 - Água Verde)

22 H

*1 convite por sindicalizado

04

com direito a 1 acompanhante

Coletivo Representantes
Horário: 09:00 e 14:00
Local: Sismuc

Coletivo Trabalhadores escola
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Bailar sem Temer
Comemoração ao
Dia do Servidor Público
Horário: 22:00
Local: Paraná Clube – Avenida
Kennedy, 2337, Água Verde

Chegou a hora
de decidir o voto
( ) Rafael Greca
( ) Ney Leprevost
(X) Sabatina dia 24 de
outubro19 horas, Sismuc

07

Coletivos
Fundação Cultural/Saúde/
Administrativos
Horário: 19:00
Local: Sismuc

09

Coletivos
Prof Educação Infantil/
Trabalhadores Escola/Smelj
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Horário: 19:00
Local: Sismuc

10

Coletivos
Polivalentes/FAS/Fiscais
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Resenha

Um livro indispensável
por Pedro Carrano
“Paula”, romance de Isabel Allende, é um daqueles livros que
todo mundo deve ler na vida. A escritora chilena parte de um
fato inesperado e trágico: sua filha, Paula, apresenta a doença
chamada porfiria e de repente entra em um estado vegetativo,
com pouco mais de vinte anos. A partir daí, Allende resgata um
fio de memória de toda a sua vida, uma mistura de caderno de
anotações para passar o tempo no hospital e memorial no caso

de a filha voltar ao normal. Seus temas são as viagens da infância; o machismo presente no Chile e a
descoberta do feminismo; o gosto tardio por escrever
romances até a vivência da ditadura brutal chilena.
Neste ponto, a experiência do dia 11 de setembro de
1973 é um dos capítulos mais fortes do livro, quando
ela conta como foram os bastidores golpe de Estado
e assassinato de seu tio, o presidente do país, Salvador Allende, sob comando do governo dos EUA e
do general Augusto Pinochet. Assuntos do cotidiano,
o casamento e a relação com os filhos também não
escapam desse livro cativante.

