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Novos representantes,
novas lutas

omam posse no começo de dezembro os
novos representantes por local de trabalho. Eles foram eleitos pelos trabalhadores em consultas feitas no local de trabalho recentemente. O representante cumpre uma
importante função no relacionamento entre o
sindicato e a base. No Sismuc, os representantes
são definidos como “o sindicato dentro do local de
trabalho”. Eles têm o papel de organizar o local,
fazendo os repasses das demandas do sindicato
e trazer para a entidade as demandas coletivas
para solucionar conflitos, entre outros. Os representantes são eleitos pelos próprios trabalhadores
As atribuições do representante vão além disso. O representante “é um
instrumento criado pelos
trabalhadores visando à
democratização das relações de trabalho dentro da
empresa (e no serviço público) para ao atendimento imediato dos problemas
surgidos naquele âmbito”,
como explica Luiz Vagner
Ragui, especialista em
gestão de pessoas.
O papel de organização
do representante, aliás,
está descrito no Estatuto
do Sismuc. Registram os
artigos 50 e 51 que “compete ao Conselho de
Representantes por Local de Trabalho fiscalizar
e avaliar o trabalho dos Coletivos, bem como
propor políticas de atuação. Esse Conselho será
composto por todos os Representantes por Local
de Trabalho eleitos na forma deste Estatuto”.
Ainda cabe aos representantes realizar plenárias trimestrais ordinárias, e extraordinárias
a qualquer momento, nas quais participarão os
seus integrantes e, na qualidade de membros na-

tos, os integrantes da Diretoria Executiva Colegiada e do Conselho Fiscal.
A posse dos novos representantes ocorre no
dia 2 de dezembro, a partir das 17 horas. Na
oportunidade, o Sismuc faz a entrega de sua
agenda para 2017. Essa agenda aborda as principais lutas feitas pelo sindicato em 28 anos de
existência. Traz também uma espécie de manual
que aborda o papel do representante e trechos
do estatuto em que ele possa se basear.
Novas lutas. O cenário para 2017 é um dos
mais críticos para a classe trabalhadora nos últimos anos. No Congresso
Nacional, a aprovação da
PEC da Maldade limitará drasticamente os repasses federais para os
municípios. Além disso, o
Supremo Tribunal Federal deve decidir, antes do
legislativo federal, sobre a
terceirização sem limites.
Se aprovada, isso é um
passo para que prefeitos
ganhem discurso para precarizar ainda mais os serviços públicos e entregar a
administração da cidade a
mãos privadas. Cabe destacar que o próprio STF
decidiu desconto automático de dia parado por
servidor público devido à greve.
Para 2017, os municipais, junto com os representantes por local de trabalho, devem se
unir cada vez mais e combater todas as tentativas de retrocessos sociais e trabalhistas.
E não se enganem o mercado financeiro quer
que os trabalhadores paguem pela conta da
crise enquanto ele mantém o lucro e os juros
apoiados pelos governos.

Para 2017, os
municipais, junto com os
representantes por local de
trabalho, devem se unir
cada vez mais e combater
todas as tentativas de
retrocessos sociais e
trabalhistas

Estou
esperando voce^
na posse dos
representantes
para dar um
nome para mim!
Posse representantes local
trabalho e lançamento
Agenda 2017
17 horas
Sismuc

02.12

Assembleia Geral dos
Municipais Definição
pautas gerais 2017
19 horas
Sismuc

06.12
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TERÇO DE FÉRIAS. O Projeto de Lei encaminhado para a Câmara Municipal pode afetar
o orçamento de janeiro

Repórter da base

Servidores não têm garantia de
pagamento de terço de férias em janeiro
Pedro Carrano

O

por Pedro Carrano

Projeto de Lei encaminhado para a Câmara Municipal
pelo prefeito Gustavo Fruet (PDT), por meio da mensagem
34/2016, pode afetar o orçamento de janeiro e ser um risco
para os servidores. Isso porque professores e trabalhadores
de escola têm insegurança sobre o pagamento.
As férias estão previstas para o dia 2 de janeiro, o que faria com
que o pagamento fosse ainda no dia 30 de dezembro de 2016. Ou seja,
nas mãos de Fruet.
Porém, de acordo com a SMRH, seria no dia 4 de janeiro. Ao final, confirmou-se o dia 4, mas os servidores e a comunidade escolar
protestaram (veja abaixo). Neste caso, a questão estaria no colo do
próximo prefeito, Rafael Greca (PMN). O total de servidores da área
alcança cerca de 18 mil servidores.
Comissão é contrária a mudanças no calendário escolar. A reunião entre as secretarias de Educação e RH da Prefeitura
com as entidades que integram a comissão do calendário escolar reafirmou a crítica à mudança da data de início das férias dos servidores
para o dia 4 de janeiro. A comissão é integrada por sindicatos da educação e setores das secretarias municipais. Inclui também diretoras
de escola, cmeis e cmaes.
A justificativa é que o calendário escolar havia sido aprovado no
dia 27 de outubro apontando o início das férias dos profissionais de
educação (professores, professores de educação infantil e trabalhadores de escola), no dia 2 de janeiro. No dia 3 de novembro, a Secretaria Municipal de Educação (SME) publicou as instruções normativas
para o calendário do próximo ano.

Sismuc em entrevista sobre o terço de férias
Impasse. No começo da reunião, a SME informou que poderá ser publicado um decreto
que está em construção pelas secretarias e deve alterar a data de início das férias. “O
problema agora é que esse decreto pode ser publicado pelo prefeito a qualquer momento”, avalia Juliana Mildemberg, coordenadora do Sismuc.

Posição do próximo prefeito e mobilização
A imprensa do Sismuc entrou em contato com a assessoria do prefeito eleito, Rafael
Greca (PMN). De acordo com a sua assessoria, a comissão de transição ainda não foi
informada pela gestão sobre o tema.
Uma data importante é a votação do projeto de lei que muda a forma do

pagamento do terço de férias, na Câmara de Vereadores, que será divulgada em
breve. “Vamos convocar a presença dos servidores nesse momento. A mobilização
é para que a Prefeitura não altere a data de início das férias prevista para o dia 4 de
janeiro e que esse projeto não seja aprovado”, comenta Juliana.
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PROPAGANDA. Discurso esconde que reforma
é para desconstruir o estado e desrespeitar
direitos adquiridos pelos trabalhadores

Modelo federal
de reforma da
previdência é nocivo

Q

por Andréa Rosendo

dos anos 1990”, explicou Rafanhim.

ue motivos levam o governo federal a afirmar que a Previdência
Social é deficitária? Foi com esse
questionamento que o advogado
Ludimar Rafanhim abriu a palestra que
proferiu no Seminário sobre Previdência
Social realizado na sede do Sismuc. A atividade também mostrou que as reformas
da Previdência, Trabalhista, Sindical e Fiscal objetivam desconstruir o estado e dar
continuidade ao projeto neoliberal iniciado
nos anos de 1990, como enfatizou o representante da ONG Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), Marcelo Gonçalves Marcelino.
Especialista em Previdência Social,
Rafanhim destacou que o argumento de
que se gasta mais do que arrecada foi
construído por diversas razões. Para explicar algumas delas, Rafanhim, apresentou em detalhes as reformas da previdência criadas depois da Constituição Federal
de 1988, entre elas as Emendas de 1998,
2003, 2005 e 2012, o Fator Previdenciário
e as Leis Nº 13135/2015 e 13183/2015.
O advogado apontou as principais mudanças que ocorrerão com as reformas,
como a idade mínima de 65 anos, tanto
para homens como para mulheres, os instrumentos para reduzir valores dos benefícios, o fim do abono de permanência e,
entre outros, as restrições impostas PEC
da Maldade. “A mudança na previdência
trabalhista fiscal ocorre porque estamos
vivendo uma verdadeira mudança do modelo de estado brasileiro. É a retomada daquilo que era defendido pelo ministro da
Administração e Reforma do Estado, Luiz
Carlos Bresser Pereira nos anos de 1990,
que era a ideia do estado mínimo, deixando de ser um estado de bem-estar social
para se transformar em um estado regulador. Não é uma reforma da previdência; é
um desdobramento daquilo que começou
lá no final dos anos 1980 e se prolongou

Equívocos da idade mínima de 65
anos. Para Rafanhim, as reformas que
estão sendo propostas revelam desigualdades regionais e de gênero. Primeiro
porque a expectativa de vida no país varia de região para região, sendo muito
menor na região norte e nordeste. Outra
questão é a inverdade contida no discurso
não existe idade mínima para aposentadoria do Brasil. “É uma mentira. No regime
próprio ninguém se aposenta sem ter ou
não é uma idade mínima. Além disso, dizem que a mulher tem uma idade menor
da aposentadoria por ter dupla jornada de
trabalho. Isso não é um problema previdenciário, isso é um problema social. Não
é a Previdência que resolve isso. Então
você vai tentando construir esse discurso
contendo inverdades”, argumentou.
Dívida Pública. O economista sociólogo
e representante da ACD, Marcelo Gonçalves Marcelino, apontou os impactos terríveis que as atuais taxas de juros causam
no Orçamento Geral da União e nas políticas públicas, além de contribuir com a
elevada deterioração das contas públicas.
Assim, quase todo o Orçamento Geral da
União no Brasil é para pagamento dos juros da dívida pública, o que corresponde
a cerca de 47% do orçamento. Acima dos
gastos com educação e saúde, que ficam
entre 4 e 5%, respectivamente, a previdência tem o maior percentual. “A Previdência fica com 23,5% e a soma de gastos
com outras políticas sociais não supera o
pagamento da dívida pública. A auditoria
da dívida é um passo fundamental, mas
não estanca a sangria. O Brasil está sangrando; está transferindo recursos do setor produtivo, do trabalho das pessoas pobres - via políticas sociais - para transferir
para os grandes banqueiros e capitalistas
nacionais e internacionais, enfatizou.

A previdência tem sido um dos temas mais discutidos pelo Sismuc em 2016

Para analista, governo desinforma sobre previdência

Reforma da Previdência
Conforme dito pelo representante da ACDP, esse é o momento
mais que necessário para entender o que está por trás da Reforma
da Previdência Social. “A reforma serve apenas para fomentar na
mídia a ideia de que a Previdência está quebrada, mas essa é uma
inverdade, pois a Previdência Social faz parte da Seguridade Social
e, como fazem parte de um sistema único garantido por diferentes
impostos e contribuições, é superavitária”, defendeu Marcelino.
Para o economista, não é reforma da Previdência que está em
jogo, mas o desmanche do Estado para que sejam feitas reformas
privatistas de continuidade de um projeto da classe dominante,
já que assistência social, saúde e previdência não são garantidas
pela arrecadação das pessoas ao longo da vida. “Não é através
das contribuições na carteira de trabalho que os trabalhadores
vão bancar a Previdência única e exclusivamente. Esse é o maior
engodo. Por isso, é preciso dizer que o Brasil está quebrado, fazer a
população acreditar nisso e manter essa ideia de que a Previdência
deve ser reformada e, de preferência, privatizada”, protestou

A verdadeira maldade
A PEC 55 versa sobre os gastos primários, isto é, aqueles que
incluem saúde, educação, previdência, máquina pública, servidor
público, mas não sobre gastos financeiros. “As pessoas estão
achando que fazendo congelamento de salário e de gastos públicos
isso resolve. Mas não, vai agravar o problema do Brasil. A crise é
construída pelo modelo econômico perverso chamado modelo
do plano real, quando foi dito que era necessário controlar gastos
públicos primários, que são as contas dos governantes”, denunciou.
Para Marcelino, políticas reformistas como as que estão
sendo propostas são suficientes para desconstruir o Estado
Nacional e objetivam minar as resistências de sindicalistas e
servidores públicos. “Esse modelo tende a se perpetuar. Somente
com o povo nas ruas e com a sociedade organizada é que se
aumenta a pressão. Se percebe claramente o desenvolvimento
dessa estrutura perversa no Brasil e que só será sanada se
os trabalhadores e a sociedade em geral se mobilizarem e
impedirem que isso aconteça”, defendeu e finalizou.

Na avaliação, a PEC da Maldade amplia a desigualdade social
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Entrevista. Uma história emocionante de luta e resistência pela redução de jornada
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Após compromisso de campanha, os excluídos viram a redução de jornada ser votada na CMC

Excluídos, cinco anos depois

O

Jornal do Sismuc entrevista Paula Campos, fonoaudióloga da Prefeitura de Curitiba e “excluída
da saúde”. Ela conta o que mudou em sua vida cinco anos após a maior greve do Sismuc, que durou 74 pela redução de jornada para 30 horas. A entrevista completa está no site sismuc.org.br

Jornal do Sismuc: 5 anos depois, o que mudou
na sua vida. O quê a greve transformou em você?
Paula Campos, fonoaudióloga: Muitas coisas
mudaram nesse período, creio que a greve foi marco para minha politização. Após a greve passei a
prestar mais atenção às questões políticas, tais
como planos de governo, propostas de candidatos,
fazendo uma reflexão mais crítica desses dados e
usando tais critérios para escolher meus candidatos. Outro aspecto que tomo a greve como um
marco foi a minha inserção no controle social. Logo
depois da greve passei a me envolver com o Conselho Municipal de Saúde e hoje estou conselheira
municipal de saúde titular há duas gestões. Hoje
me sinto mais realizada profissional e pessoalmente por ter um ideal para lutar, defendendo a igualdade, a garantia de direitos, sentindo-me parte de
um movimento de transformação da sociedade (que
tem várias facetas) em um lugar mais justo e democrático. Sentir-se construindo uma história, procurando fazer a diferença e poder olhar para os meus
filhos e dizer que batalhei para construir um mundo
melhor para eles realmente não tem preço.
JS: 5 de dezembro de 2011. Você consegue recordar como foi seu primeiro dia? O que você sentiu?
PC: Foram tantas emoções conflitantes! Foi a minha
primeira greve e não sabia se o movimento teria
força/adesão, porque a gente sabe que pra incitar
a greve tem vários, mas na hora de bancar o movimento muitos recuam. Do grupo de fonoaudiólogos
tivemos uma boa adesão de 50% do quadro, mas
no meu local de trabalho apenas eu e outra colega
entramos. A chegada na Santos Andrade, ver aos
poucos, outras pessoas chegando de todos os cantos o movimento de se agrupar, tirar a foto, iniciar
a caminhada atrás do caminhão, a conversa com a
população foram tomando uma dimensão grande,
apesar de todas as incertezas sobre o rumo do movimento havia a certeza de que estávamos todos ali
unidos pela convicção da luta contra a exclusão que
havíamos sofrido. Desde o início dava pra sentir que
independente do resultado faríamos história.
JS: A greve atravessou Natal, Ano Novo, quase chegando ao carnaval. Qual foi o momento
mais difícil em sua avaliação?
PC: Realmente foi um período horrível para uma
greve. Final de ano, férias de muita gente chegando
(pessoal da “interface” com a educação com férias

coletivas). Na verdade creio que no início fomos um
tanto inocentes, não acreditávamos que seríamos
tão desprezados pela gestão e apostávamos numa
abertura de um canal de diálogo. Tenho quase certeza que, se a gestão tivesse sinalizado com a criação de um grupo de estudos para viabilidade da implementação das 30hs teríamos ficado satisfeitos.
JS: A greve sempre traz rugas e novas amizades. Você conserva amigos e por quê?
PC: Conheci pessoas com as quais jamais encontraria dentro das rotinas de trabalho, aprendi sobre
o trabalho de algumas profissões e principalmente
colocamos a Fonoaudiologia dentro das categorias
da saúde. Éramos, provavelmente, o menor grupo
dentro das categorias dos excluídos. A maioria dos
colegas nem sabia da existência da nossa categoria
nos quadros da prefeitura e muito menos da nossa situação “hibrida” pela interface e atuação em
equipamentos da educação. Entretanto me perguntaste sobre amizades. Com uma grata surpresa a
adesão do meu distrito de trabalho foi quase que
integral, portanto a greve me permitiu conhecer e

Nas grandes adversidades
se criam os melhores guerreiros
e os grandes líderes. Acredito
que a greve dos excluídos
provou isso

Votação em segundo turno garantiu as 30 horas

conviver com aqueles que, hoje, são meus companheiros diários de trabalho no NASF.
JS: Você lembra como surgiram os excluídos?
PC: Sou uma das pessoas que estava naquele momento, que sem dúvida, foi a concepção do movimento dos
excluídos. Naquela época ainda era muito novata na
rede, creio que era a minha primeira assembleia no
Sismuc. Mas a tensão e o sentimento de intolerância
que presenciei naquele dia é um horror que jamais vou
conseguir esquecer! Na medida em que as discussões
foram acontecendo e a enfermagem foi se posicionando de forma extremamente classista com as demais
categorias da saúde, nós que éramos um grupo relativamente pequeno, fomos nos agrupando na margem
direita do salão. Nas grandes adversidades se criam
os melhores guerreiros e os grandes líderes. Acredito
que a greve dos excluídos provou isso sem dúvida.
JS: A redução para os excluídos ocorreu apenas na gestão Fruet. Qual foi a sua sensação?
PC: Creio que foi a coroação de um grande esforço, de que nada vem de graça, mas que a luta vale
a pena. Podemos perder algumas batalhas, mas
isso não significa que perdemos a guerra. Saímos
da greve sem as nossas 30 horas, sofremos muitas
represálias, muita perseguição, tivemos perdas financeiras, desgastes junto à colegas e à população,
mas mantivemos a luta! O movimento teve tanta repercussão que os demais candidatos já haviam se
comprometido com a nossa pauta e a gestão Fruet
cumpriu com sua palavra, honrando essa promessa
de campanha. Além de nos ter concedido a redução
da jornada, também houve a retirada das sanções
administrativas decorrentes da greve, muitos colegas tiveram perdas na carreira (crescimento e licenças) por conta das “faltas” durante a greve.
JS: Depois da redução, o que mudou no seu
cotidiano de trabalho e quais são os desafios
para a saúde?
PC: Hoje tenho mais qualidade de vida, posso passar mais tempo com meus filhos. Com a redução eu
consigo proporcionar a eles algumas atividades extra, chegando em casa com tempo para que possam
brincar na praça e ainda dormirem cedo. Isso falando do impacto pessoal, quanto ao trabalho para
mim mudou muito, pois não estou mais no mesmo
local que estava na época da greve, houve uma possibilidade de crescimento profissional ao ingressar
no NASF (a fonoaudiologia não tinha essa possibilidade de inserção profissional antes da greve) e com
isso me sentir mais realizada profissionalmente, fazendo um trabalho que traz mais qualidade de vida
ao usuário do SUS, vivenciando mais a interdisciplinariedade com outras categorias da saúde.
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OBRAS ABANDONADAS. Mais um centro cultural e cancha de escola estão abandonados

Levantamento do Sismuc
aponta vários equipamentos
públicos abandonados em 2016
Pedro Carrano

abandonada de equipamentos públicos da saúde e educação. São as seguintes obras: a Unidade de Saúde
do Jardim Aliança, no bairro Santa
Cândida, e a cobertura de canchas
em três escolas municipais. Os valores das obras somam, ao todo, R$
3.205.781,47, e algumas dessas obras
estão abandonadas há anos. No caso
do centro cultural, a reportagem não
conseguiu levantar o valor da obra.

Engenheiro civil consultado pela
reportagem, que preferiu não se identificar, aponta que é preciso averiguar
quais das partes – poder público ou
construtora – rompeu o contrato. Só
que para isso é preciso fiscalização.
“Tem que cobrar dos órgãos reguladores e fiscalizadores públicos, caso
da Câmara de Vereadores e Tribunal
de Contas, para saber por que a obra
está parada”, afirma.

Versão da Prefeitura sobre o centro cultural
Centro cultura na Vila Nossa Senhora da Luz está abandonado

N

por Pedro Carrano
a parte de trás da escola
Albert Schweitzer, na Vila
Nossa Senhora da Luz, na
Cidade Industrial de Curitiba (CIC), um centro cultural está

abandonado. Bem como a quadra
de basquete que pertencia à escola
virou um depósito de lixo e de pombas. A situação da quadra está assim há anos.
Ao lado desse caso, a reportagem
do Sismuc denunciou a construção

A Prefeitura justificou-se em relação ao centro cultural que, após a construtora
ter rescindido o contrato, o projeto precisou de alterações. O Corpo de Bombeiros
solicitou mudanças e o projeto precisa ser novamente aprovado na Secretaria de
Urbanismo, afirma a gestão, por meio de assessoria de imprensa. De acordo com a
administração, até o final de novembro as alterações serão concluídas e enviadas
para a Caixa Econômica aprovar e reprogramar a obra, o que terá um custo a mais
para o município. Nova licitação deve ser feita.

Quanto?

R$ 3.205.781,47

valor estimado pela prefeitura para obras
ainda abandonadas, de Unidade de Saúde a
canchas cobertas.

PROJETO. Servidores correm o risco de ficarem sem as mudanças nessa legislatura

Plano de Carreira
da FCC está parado
na comissão de
constituição de justiça

reconhecimento dessa categorial tão especial”.
Contudo, o trabalho não está terminado e os
servidores da FCC correm o risco de ficar sem
o novo plano de carreira. Isso ocorre porque o
projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele ainda tem que percorrer as
comissões de Serviço Público e Cidadania antes
de chegar ao plenário da Câmara Municipal e
ser votado antes do recesso em 21 de dezembro. Trâmite que pode não ocorrer em 2016.

O e-mail de Cordiolli, “lavando as mãos”,
é criticado pelo Sismuc. Para a entidade, o
trabalho – que teve muitas idas e vindas – só
termina depois que o prefeito Gustavo Fruet
sancionar a lei. “Ao invés de tranquilizar os
servidores da cultura, a mensagem do presidente demonstra que ele não vai fazer mais
nada pela categoria e que fica por conta da
Câmara Municipal o sucesso ou o fracasso do
projeto”, alerta Casturina Berquó.
Andressa Katriny

por Manoel Ramires

O

presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marcos Cordiolli, encaminhou e-mail para os servidores da FCC alegando que o “Plano de cargos carreira e remunerações da FCC
(está) prestes a ser votado na Câmara”. No entanto, o projeto
de lei 005.00065.2016 está parado na Comissão de Constituição e Justiça desde abril de 2016, quando chegou à Casa. A última informação sobre o projeto data de 8 de novembro. Nela,
o vereador Tiago “Gevert pediu mais tempo para analisar a
proposta da Prefeitura de Curitiba que propõe novo plano de
carreira para servidores da Fundação Cultural”.
No e-mail enviado aos municipais no dia 17 de novembro,
Cordiolli afirma que “encerramos o ano e a gestão com mais uma
missão cumprida, conforme compromisso que assumimos com os
servidores da cultura, cientes da necessidade de valorização e

Comissão na Câmara de Vereadores analisa Plano de Carreira da FCC
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na pauta
Informações CMC

Governo Beto Richa
anuncia calote à data
base dos servidores
O governo estadual não vai pagar o reajuste dos servidores
em 2017. O anúncio do calote à Data Base foi feito pelo chefe
da Casa Civil, Valdir Rossoni, e pelo secretário da Fazenda,
Mauro Ricardo. Pela nova proposta imposta pelo governo,
não há qualquer previsão de pagamento ou negociação do
reajuste previsto pela Lei 18.493/2015. Apenas uma sinalização
de “se houver dinheiro, a Data Base será cumprida”. A proposta
garante, além dos avanços nominais, o reajuste do valetransporte e a equiparação dos baixos vencimentos com o
salário mínimo regional. (Vida/FES)

10,52%
Foi o aumento da Cesta Básica em Curitiba em 2016,
de acordo com o Dieese. A cesta está em R$ 432,98

Frente Brasil Popular faz
encontro nacional

Lidyane Ponciano

Nos dias 7 e 8 de dezembro,
ocorre a plenária nacional da
Frente Brasil Popular, que reunirá
350 militantes de todo Brasil,
entre movimentos populares e
organizações politicas. Para a FBP,
o cenário de golpes no Paraguai
e em Honduras, a derrota eleitoral
na Argentina, o golpe no Brasil, são sinais de adversidades
para os setores populares na América Latina. Por sua vez,
nas eleições municipais brasileiras, a derrota da esquerda, o
crescimento das forças conservadoras e a criminalização da
política confirmam a gravidade da situação. A plenária tem os
objetivos de construir a 2ª Conferência Nacional, a ser realizada
no primeiro semestre de 2017. Entre os participantes, 50%
devem ser mulheres, respeitando a questão de gênero

Trabalhadores retornam às
ruas contra PEC 55
A classe trabalhadora volta às ruas em 29 de novembro para
um Dia Nacional de Lutas. O objetivo do ato capitaneado pela
CUT é pressionar os senadores em Brasília e nas bases eleitorais
para impedir a aprovação da PEC 55 (Proposta de Emenda
à Constituição). Nessa data, antiga PEC 241 será votada em
primeiro turno no plenário do Senado. O segundo turno deve
acontecer no dia 13 de dezembro. (CUT)

VIOLÊNCIA MULHERES

5ª Pedalada Pelo Fim da
Violência Contra as Mulheres
marcará o Fim da Campanha
dos 16 Dias de Ativismo
por Andréa Rosendo
O Dia Internacional da
Não Violência contra as
Mulheres é comemorado no
Dia 25 de Novembro e, paralelo à data, acontece entre os dias 25 de novembro
e 10 de dezembro a Campanha 16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. No Brasil,
a Campanha, que comemora
25 anos em 2016, é sempre
antecipada e começa no Dia
da Consciência Negra (20
de novembro), por serem as
mulheres negras a maioria
das vítimas de violência de
gênero. Este ano, o tema foi
marcado pelo slogan “Machismo. Já passou da hora.
#podeparar”.
O objetivo dessa ação internacional é chamar a atenção da sociedade em relação à violência contra as mulheres. Durante os dias que compreendem a ação, mulheres de todo o mundo denunciam agressões sofridas. De acordo
com o Mapa da Violência 2015 - Homicídio de Mulheres No Brasil, organizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), a distribuição das violências por
sexo (suicídios, homicídios ou acidentes de transporte) apontou que a população negra
é vítima prioritária da violência homicida no país. O número de homicídios entre as mulheres brancas caiu de 1.747 vítimas, em 2003, para 1.576, em 2013, representando uma
queda de 9,8% no total de homicídios do período. Já os homicídios de negras aumentaram 54,2%, passando de 1.864 para 2.875 vítimas.
Pedalada Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. No dia 10 de dezembro
acontece a 5ª Pedalada Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. O evento ocorre
há 5 anos e se transformou em uma forma lúdica de protesto contra a violência de
gênero. Esse ano, a atividade será realizado no último dia da Campanha dos 16 Dias
de Ativismo Pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Prioridade para servidor é regulamentar Convenção 151

Os agentes públicos serão obrigados
a sentarem-se à mesa de negociação
por Antônio Augusto de Queiroz

Homens negros
contando o meu dinheiro!
Eu odeio isso. O único tipo
de pessoa que quero
contando meu dinheiro
são pequenos caras que usam
quipás todos os dias
Donald Trump,
presidente eleito dos EUA
divulgação
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A crise fiscal, a PEC 55/16 e a decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
o direito de greve do servidor público tornam urgente a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), que trata da negociação coletiva no serviço público.
A despeito de ter sido aprovada conclusivamente pelo Congresso em 30 de
março de 2010, de ter sido ratificada pelo
Decreto presidencial 7.944, de 6 de março de 2013, e de ter sido feito o registro
da ratificação na OIT em junho do mesmo
ano, a Convenção 151 da OIT até hoje não
entrou em vigor plenamente porque está
pendente de regulamentação.

Nesse cenário, a regulamentação da
Convenção ganha relevo, porque, uma vez
regulamentada, os agentes públicos serão
obrigados a sentarem-se à mesa de negociação, e havendo recusa em negociar ou
o descumprimento do que for pactuado,
legitima-se o exercício de direito de greve
sem desconto dos dias paralisados.
A prioridade dos servidores e suas
entidades, numa situação de dificuldade
como esta, não poderá ser outra senão
regulamentar a Convenção 151 da OIT, já
que a mesma não só reconhece, obriga o
governante e legitima a negociação coletiva no serviço público, como possibilita o
pleno reconhecimento do direito de greve,
seja por recusa à negociação, seja por descumprimento do que for negociado.
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Resenha

Agenda

Sismuc revela
em livro a
Curitiba real

Novembro
25

Oficina de Dança Afro

Horário: 19h
Local: Sismuc

Dezembro
02

Posse representantes e
lançamento agenda Sismuc

Horário: 17h
Local: Sismuc

05

Coletivo de Trabalhadores
Administrativo, Saúde, FCC

Horário: 19h
Local: Sismuc

06

07

Assembleia Campanha
de Lutas 2017

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo Delegados
Sindicais

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo Trabalhadores
da Educação, Professores
Educação Infantil, SMELJ

08
Audiência Pública
Educador Social

Coletivos Polivalente,
FAS, Fiscais

Horário: 19h
Local: Sismuc

14

Seminário de
Comunicação
dos Municipais

Conselho Municipal de Saúde

O livro “Cidade das Pessoas – Curitiba na visão dos servidores públicos” é uma seleção de
reportagens da Imprensa do Sismuc feitas entre
os anos de 2013 e 2016. É o terceiro livro publicado pelo sindicato. Desta vez, o objetivo foi
reunir textos que apontem uma visão dos problemas de Curitiba e sua relação com o serviço
público. O material também oferece um horizonte dos desafios da próxima gestão municipal
(2017-2020) nas áreas de moradia, transporte
público, meio-ambiente e coleta de lixo, migração, questão da mulher, racial e indígena, e várias situações para as quais Curitiba está longe
de ser a “cidade modelo”. “Cidade das Pessoas”
revela também que um serviço público de qualidade está ligado a um servidor com boas condições de trabalho. Hoje, mesmo em condições
precárias, que adoecem o servidor, ele cumpre

Serviço
Cidade das Pessoas –
Curitiba na visão dos
servidores públicos
125 páginas
Preço O livro é gratuito! Adquira
o seu na sede do sindicato.
com carinho as suas tarefas. O livro
ajuda também no debate sobre o jornalismo sindical fortalecido, uma opção acertada do sindicato.

Horário: 19h
Local: Sismuc

Horário: 9h
Local: Câmara dos
Deputados
Assunto:
Regulamentação
do educador social
na Comissão de
Participação Legislativa

12 e 13

por Pedro Carrano

Horário: 7h30
Local: Confetam

Horário: 14h
Local: Confetam

SINOPSE

Fomos
espionados
pelo Tio Sam
por Manoel Ramires

a revista dos
trabalhadores

#11

Edward Snowden é uma das pessoas
mais polêmicas do mundo. Ele é responsável por revelar casos de espionagem mundial praticados pelos EUA a partir de sua
Agência de Segurança, a NSA. Snowden,
que fugiu do país, revelou a jornalistas,
principalmente a Glenn Greenwald, que
atualmente edita o site The Intercept Brasil, que os americanos praticam terrorismo de Estado. Em seu Wikileaks, é revelado que José Serra é aliado americano para
privatizar o pré-sal. Também é revelado
que o “grande irmão” chegou a espionar a
presidente Dilma Roussef. Não à toa, em

Ficha técnica
Título original Snowden
Distribuidor DISNEY / BUENA VISTA
Ano de produção 2016
Tipo de filme longa-metragem
visita ao Brasil para divulgar o filme,
o diretor Oliver Stone afirma categoricamente que o “Tio Sam” apoiou o
golpe no Brasil: “É, verdadeiramente,
a definição de um golpe de Estado. E
os Estados Unidos apoiaram. Eles reconheceram o novo governo imediatamente”, cita Stone. Por tudo isso, o
filme, “Snowden, herói ou traidor”, é
fundamental para entender a geopolítica que o Brasil está envolvido.

