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Sismuc fecha o ano com lutas
e traçando metas para 2017
De terço de férias à pauta da Campanha de Lutas,
cenário é de muita resistência no próximo ano. Pág. 03
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Divulgação/ONU

ONU. Os planos do governo de congelar o gasto social no
Brasil por 20 anos são inteiramente incompatíveis com as
obrigações de direitos humanos do Brasil. Pág 7
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servelino, o servidor

A

Querem destruir
a previdência

proposta da Reforma da Previdência
apresentada pelo governo não eleito de
Michel Temer é absurda. Ela amplia as
desigualdades sociais e restringe apenas aos trabalhadores a elevação de custos. Mais
uma vez, o governo usa de contabilidade criativa e protege setores da sociedade para justificar
seu ajuste fiscal tenebroso. Governo esse que
atravessa grave crise política após a demissão
de seis ministros e com as revelações de propina
pagas para a cúpula do PMDB, entre eles, Michel
Temer e seus R$ 10 milhões.
No começo de dezembro, os trabalhadores recorreram à calculadora e somaram quantos anos
de trabalho seriam necessários para conseguir a
aposentadoria integral. 49
anos separam os trabalhadores da labuta até o merecido descanso. Mesmo
assim, após quase cinco
décadas, ainda seriam “vagabundos remunerados”,
de acordo com Alceu Moreira (PMDB-RS), relator
da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287,
que trata da reforma da
Previdência. Ele repetiu
o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, que em
1988, taxou de “vagabundos” quem se aposentava
antes dos 50 anos.
Por outro lado, a proposta de Michel Temer
não visa que os “trabalhadores morram trabalhando”. Embora seja dele a frase, “não reclame, trabalhe”, o que o presidente não eleito
busca é privatizar a previdência pública. Ele
quer incutir no brasileiro que para não trabalhar tanto, o cidadão deve contratar previdência privada complementar. Não é por acaso que
“o secretário da Previdência Social, Marcelo
Caetano, dedicou sua atenção ao mercado financeiro, empresas privadas e representantes
patronais e menos aos trabalhadores”. De acordo com a Carta Capital, foram 70 compromis-

sos publicados na agenda de Caetano desde
que assumiu o cargo, em 21 de julho. Desses,
21 foram com representantes de bancos, fundos de pensão e fundos de investimento e três
com organizações patronais. O Bradesco foi recebido três vezes, por exemplo. Caetano, aliás,
aumentou o fardo das mulheres com essa reforma. Para ele, as mulheres contribuem menos e
vivem mais, o que não fecha a conta. Com isso,
Marcelo Caetano quer mesmo tempo de contribuição e idade de aposentadoria.
O que o governo federal esconde são os privilégios e as isenções. Um caso emblemático é a
manutenção de regras para os militares. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, as Forças Armadas integram um
capítulo a parte com regra própria a ser definida,
mas não se sabe quando.
Na prática, a “exclusão
dos militares é considerada por analistas uma das
distorções da reforma, já
que o déficit previdenciário atribuído às Forças
Armadas é estimado em
44,8% do rombo, embora
seus integrantes representem apenas 30% dos
servidores públicos”, revela a BBC Brasil.
O Dieese também fez
sua lista dos isentões. Em
2015, essas facilidades retiraram R$ 62 bilhões
da Previdência. Só as desonerações sobre a folha de pagamento representaram uma perda de
R$ 22,4 milhões no mesmo período. Mudanças
na legislação, mais recentes, devem reduzir essa
ausência para R$ 15, 7 bilhões em 2016. Mas ainda é muito dinheiro. Já as entidades filantrópicas
devem deixar de contribuir em R$ 11,4 bilhões
neste ano, também por conta das isenções.
Essa é parte da realidade que os trabalhadores, inclusive os municipais, cujos calotes e aumentos de alíquotas, como têm ocorrido no Rio
de Janeiro, devem se debruçar e lutar em 2017.

Para Marcelo
Caetano, as mulheres
contribuem menos e vivem
mais, o que não fecha a
conta. O secretário da
previdência quer mesmo
tempo de contribuição e
idade de aposentadoria
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Pautas. Tópicos abordam direitos essenciais aos trabalhadores mesmo em cenário difícil

Em tempos de crise, municipais
definem pauta de lutas para 2017

O

por Pedro Carrano
s tempos são difíceis: ameaças à democracia frente ao judiciário conservador; a crise econômica impactou a produção brasileira; e Michel Temer busca contrair os investimentos no serviço público. “A pressão aumenta sobre os servidores públicos.
A tendência da conjuntura nacional é de anos de arrocho”, diz Irene
Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
Ainda assim, os municipais definiram a necessidade de pressionar por
pautas que vão da saúde pública ao assédio moral. Outro ponto de destaque é o chamado trabalho decente: “Não é trabalho decente quando
eu pego um cozinheiro que prestou concurso para a cozinha e o cargo
continua existindo, mas ele trabalha como se fosse auxiliar de serviços
escolares”, exemplifica Irene, defendendo mais valorização.

Saúde do trabalhador
Na área da Saúde do trabalhador, foi definido também lutar pela implantação de
mesa permanente do tema. “Discutir a questão da saúde do trabalhador em todas
as áreas da prefeitura é fundamental”, avisa Irene.
Ao lado disso está a política permanente de combate ao assédio moral nos
locais de trabalho. “Queremos um programa de saúde mental. E um dos fatos que
desencadeia o problema de saúde mental é a falta de tratamento e as condições
do ambiente de trabalho”, reforça.
Assim como o sindicato vai defender na mesa
de negociação a formação e implante de política
permanente na questão LGBT.

Representantes
de base
A assembleia elegeu sete
representantes da base para as
mesas de negociação com a
Prefeitura, ao lado da direção do
sindicato. A pauta foi elaborada
entre os representantes por
local de trabalho, discutida e
referendada em assembleia geral.
Draziella Turra UMS Vila Sandra
Loide Almeida Cmei Bracatinga
Edna Lemes US São Pedro
Neusa Gegolin UPA Pinheirinho
Eduardo Recker Neto SMMA
Paulo Gomes SMMA
Luiza Setubal SME

Pedro Carrano

Reajuste com aumento real 655
Com projeção para março de
2017, o índice do Dieese pelo INPC
aponta a chance de inflação de

6,11%. Os municipais

definiram percentual geral de

15% de aumento na pauta.

Para a luta de 2017, a assembleia também definiu
a atualização dos vencimentos básicos de acordo com
a inflação, a partir do índice do Dieese. Os municipais
aprovaram ainda
a necessidade de
auxílio-refeição
em pecúnia de

R$ 36.
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SEM ACORDO. Projeto sequer foi
votado no plenário por vereadores

Pedro Carrano

OLT. A posse de novos representantes é fundamental para

aproximar sindicato e trabalhadores e unificar a luta

Coletivo de Representantes
unifica luta dos Municipais

O

Por Andréa Rosendo

Mudança no
terço de férias
prejudicaria
todos os
servidores

s representantes por local de trabalho do Sismuc tomaram posse
em dezembro. Na última reunião
do ano, o Coletivo de Representante reafirmou o compromisso de dar continuidade às reuniões formativas e didáticas
sobre temas de interesse para os vários
segmentos de servidores que fazem parte
do Sismuc. Neste ano, a coordenação do
coletivo discutiu amplamente a saúde do
trabalhador, as notas técnicas do Dieese e,
nos últimos meses, enfatizou os equívocos
e maldades da PEC 55. O debate sobre a
pauta geral de reivindicação e a definição
do calendário de ações para 2017 foram às
últimas atividades realizadas pelo Coletivo.
Diversidade. Segundo a coordenadora de

O

Por Pedro Carrano

final do ano gerou incertezas para os servidores públicos. A data de pagamento do terço de férias aos
trabalhadores da educação é mais uma bomba-relógio na transição do prefeito Gustavo Fruet (PDT) para
Rafael Greca (PMN).
Um dos maiores problemas foi a tentativa de alteração do
3º parágrafo do 6º artigo da lei 8.660/1995, que determina
que o acréscimo de um terço seja pago junto ao salário do mês
anterior ao da fruição de férias do servidor. Com a mudança
sugerida, porém, o terço seria remunerado apenas dois dias
antes à data de início das férias.
“É uma forma de postergar o pagamento. Se as férias são
dia 15, ele pode pagar no dia 13 de janeiro. E aí está o risco,
porque os servidores se programam para as férias. O que se
evidencia neste pacote inteiro é a educação, que tira férias
coletivas. Mas o problema é para toda a base da prefeitura”,
critica Jonathan Ramos, da coordenação do Sismuc.
O projeto foi enviado por Fruet em regime de urgência no
dia 4 de novembro. Contudo, o projeto sequer chegou a ser votado pelos vereadores na data limite estabelecida pela Câmara
Municipal em 14 de dezembro.
A alteração da lei impactaria em especial nos municipais
de educação. Há um temor de novo calote. “A folha de dezembro inchou por conta dos planos de carreira dos servidores
(Guardas municipais, Educação Infantil, Docente I e II). Os
servidores tiveram um aumento significativo nos salários. E há
outros fatores econômicos que entram junto”, afirma Ramos.
PROJETO CADUCOU. Três projetos sequer chegaram ao plenário. Terço de férias, Plano de Carreira da FCC e regulamentação
do Uber. Com o encerramento dos trabalhos na CMC, eles são arquivados ao fim da legislatura. Em 2017, qualquer alteração nesse sentido deve ser novamente apresentada, partindo do zero.

Luta política
O enmbate político rolou solto. O líder do governo, Paulo Salamuni
(PV), afirmou em plenário, no dia 16 de novembro, de que a proposta
“não vem à Câmara com alegria”. “Ou se paga as férias [em dezembro]
ou se paga o 13º salário, e o que se está propondo, por absoluta falta
de recursos, é se pagar [o 1/3] no mês que se goza as férias”. (CMC)

Posse de representantes
Última reuniao de representantes

Organização por Local de Trabalho do Sismuc, Cathia Regina Pinto de Almeida, com
a renovação do coletivo, apresentam-se
novos pontos de vista à pauta de reivindicação da base. “Espero que tenhamos mais
representantes ativos trabalhando, de fato,
com uma categoria. Os vários segmentos
de trabalhadores dentro do Sismuc trazem
pautas diferentes. Essa diversidade é positiva principalmente quando cada um toma
conhecimento das dificuldades enfrentadas
pelo outro”, declarou Cathia.
Formação 2017. A próxima reunião ficou
agendada para a segunda semana de fevereiro, quando será aprimorada a formação
em relação aos direitos dos servidores públicos municipais, como ressaltou o coordenador de Formação Estudos Socioeconômicos do Sismuc, Juliano Soares.

Podemos ter
uma categoria cada
vez mais consciente
dos nossos direitos.
Temos que nos
defender e avançar
naquilo que existe na
nossa pauta de
reivindicação, como
condições mínimas
para a qualidade de
trabalho, valorização
salarial e respeito e
dignidade aos
servidores
Juliano Soares,
coordenador formação

Fotos: Andréa Rosendo

Aposentados definem pauta para 2017
Os aposentados definiram suas pautas de negociação para 2017. Segundo a coordenadora
de Assuntos Jurídicos, Adriana Claudia Kalckmam, o objetivo é construir uma imagem positiva,
visando reafirmar o aposentado como um ator político ativo. “Assim como outros servidores, os
aposentados buscam o atendimento das reivindicações e respostas aos seus pedidos apresentados
em reunião de negociação exclusivamente designada para esse fim”, frisou Adriana.

Pauta

1 Garantir aos aposentados com paridade o
pagamento do abono de R$ 286,00 conforme
Lei Municipal 14.241/2013;
2 Exigir cumprimento da Lei 14.241/2013,
que incorpora a gratificação PPQ aos
aposentados sem paridade;
3 Corrigir proventos e pensões para assegurar
que nenhum aposentado receba menos que os
pisos reivindicados na pauta geral;

4 Assegurar que os aposentadorias
proporcionais não sejam inferiores a 90% dos
vencimentos dos servidores nunca menos
que o piso mínimo da PMC independente de
complementação;
5 Criar um grupo de estudos para a
ampliação da tipificação das doenças que
constam na Lei Municipal 8.786/1995;
6 Melhoria no atendimento do ICS, com
maior número de médicos especialistas.
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VICE-PREFEITA deixa gestão apontando falhas do governo.
Ela editou três decretos, inclusive abonando faltas dos municipais, que não foram publicados

“Sou diferente de Fruet”,
destaca Mirian Gonçalves
Joka Madruga

O que eu
consegui fazer na
secretaria do
trabalho foi incrível.
Ganhamos prêmios.
Inovamos em ações
que foram copiadas
por outras cidades.
O carro elétrico,
por exemplo, foi
inovador

Por Manoel Ramires
Jornal do Sismuc: A imprensa noticiou
que a senhora assinaria três decretos. Um
anistiando paralisações de servidores, outro
regularizando moradias e o terceiro homenageando Edésio Passos. O que aconteceu que
nada foi publicado?
Mirian Gonçalves: Eu assumi quando o prefeito
Gustavo Fruet viajou ao México. Foi a última oportunidade em que eu tomei posse. Se isso tivesse
ocorrido há seis meses, eu teria assinado os decretos. Eu havia combinado com o prefeito a homenagem ao Edésio Passos. A gente trocou mensagens
e não foi feito desde agosto. O segundo decreto foi
de retirada das faltas das fichas funcionais dos trabalhadores. Isso é muito tranquilo. Em outras duas
negociações já tinha feito isso. Minha atitude não
contraria em nada Fruet, pois em março de 2013,
no início do governo, ele editou decreto do mesmo
teor retirando faltas de 2007 a 2012. Eu fiz isso no
meu mandato. E eu mudo de cargo, mas não mudo
de lado. Sempre estive do lado das questões sociais,
dos trabalhadores e mais vulneráveis. No terceiro
decreto, há quase três anos essa pauta era adiada.

São 1,3 mil famílias que podem ser despejadas. É
inaceitável que isso aconteça. Eu não desapropriei
terras. Apenas declarei a área de utilidade pública
para habitação de fins de baixa renda. Ali não existem especuladores, mas pessoas com grandes necessidades e riscos.
JS: A senhora, enquanto prefeita em exercício
se sentiu sabotada ou tentou sabotar Fruet?
Mirian: Eu não estou subordinada ao prefeito.
Fui eleita na mesma chapa, como determina a
constituição. Se Fruet conseguisse se eleger sem
o PT, não teria chamado para a coligação. (Na
verdade), o secretário de governo (Ricardo Mac
Donald) tem feito o que mais sabe: criar problemas. Ele não quis publicar os decretos. O problema do LegislaDoc poderia ser resolvido de outra
forma. Pra isso existe o site da Prefeitura, os jornais de grande circulação. De que forma eu posso ter sabotado o prefeito? Ele não tomou uma
decisão. Eu decidi fazer e fiz. É final do mandato
dele. Não tem como eu prejudicá-lo. Ele não foi
reeleito. O problema é que o secretário quer mos-

trar que tem poder. É lamentável, pois a última
coisa que se preocupa aqui é com a população.
Se gerasse crime de responsabilidade, seria
para mim. Que se publicassem esses decretos.
O que houve foi quebra de hierarquia.
JS: Esse é um motivo para que houvesse o
rompimento?
Mirian: O que nós tivemos foram divergências
na candidatura. Isso é legítimo. O PT lançou candidatura própria e eu fui a primeira a avisar o
prefeito, em maio de 2015. Em novembro se confirmou. Na sequência eu entreguei meu cargo de
secretária do trabalho.
JS: A gestão ficou marcada pela indecisão?
Nada ou pouco fez na questão do transporte público, não decidiu sobre o Uber, recuou quando
pressionada no plano municipal de educação
quando tratou de diversidade de gênero.
Mirian: É o perfil do prefeito. A população reconheceu isso. Quando ele está aqui, ele que decide.
Ele fez ou deixou de fazer as suas escolhas. Eu acho
que nesse sentido sou diferente. O que eu lamento
é que esse final de gestão tenha deixado isso tão
exposto. O ato do secretário (de não publicar os decretos) é que expôs o prefeito. Quero deixar claro:
não sou política profissional e não venho de família de políticos. Exerci meu mandato defendendo
minhas posições sob uma desconfiança daqui de
dentro de que minhas decisões eram de ambição
política. Parece que desapareceu do “ser público”
que a motivação é o bem estar das pessoas.
JS: Essa foi sua primeira experiência em um
cargo público. O que te empolgou e o que te
decepcionou?
Mirian: O que eu consegui fazer na secretaria
do trabalho foi incrível. Ganhamos prêmios. Inovamos em ações que foram copiadas por outras
cidades. O carro elétrico, por exemplo, foi inovador e é considerada a ação mais importante
da Cidade Digital. Ainda incluímos na merenda
escolar a destinação de 30% de agricultura familiar, que não tinha.
JS: Que outros méritos?
Mirian: Casa da Mulher Brasileira, um programa
da Dilma. Patrulha Maria da Penha. Toda gestão
poderia fazer mais. Eu não tiro os méritos dessa
gestão. Mas podíamos fazer mais.
JS: A senhora ainda vai lutar pelos decretos?
Mirian: Eu solicitei reunião com o prefeito e estou
aguardando ser chamada.
JS: Pensa em concorrer a outro cargo público
como o legislativo?
Mirian: Eu não penso em sair para o legislativo.
Meu perfil é executivo. Sou dinâmica e gosto de fazer. Não tenho interesse em disputar cargo de deputada estadual ou federal. A minha missão foi concluída. Eu quero discutir a cidade daqui para frente.
Ninguém passa por um período de quatro anos sem
aprender muito ou desperdiça depois esse conhecimento. Isso independente de cargo público.
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CALOTE DE NOVO. Há três meses sem pagar, dívida já chega a R$ 90 milhões

Reunião do
conselho
admitiu
novo calote
milionário
no IPMC

Fruet faz nova dívida
milionária com o IPMC

O

Por Manoel Ramires
prefeito Gustavo Fruet está encerrando seu
mandato deixando diversas dívidas para o
município. A mais nova trata do aporte financeiro que a gestão municipal tem que pagar
à previdência dos servidores municipais. Em reunião
ocorrida no dia 7, sindicatos e técnicos do Instituto
de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) discuti-

ram as finanças da entidade. Foi revelado que Fruet
não paga há três meses as suas parcelas. O montante
ultrapassa os R$ 90 milhões, segundo os técnicos durante a reunião. Mais uma vez, a presidente do IPMC,
Meroujy Cavet, que acumula o cargo de secretária de
recursos humanos, não compareceu ao debate.
Os sindicatos veem com muita preocupação o novo
acumulo de dívidas dessa gestão. O prefeito Gustavo
Fruet, contra o interesse dos trabalhadores, já havia

META. Preocupação maior é com dimensionamento,

2017. Demora dos vereadores e

formação profissional e condições de trabalho

Professoras
debatem
pautas
para 2017

Manoel Ramires

coletivo de professoras de educação infantil realizou seu último
encontro do ano. Foram decididas
as prioridades da campanha de lutas 2017 em sua pauta específica. O
principal foco é buscar valorização
profissional e corrigir a falta de profissionais com correto dimensionamento e contratação, além de buscar
hora-atividade de 33% e regulamentação da consulta pública sobre direção dos cmeis. O coletivo já aprovou
a comissão de negociação para 2017.
Um tema da preocupação das
professoras é a ausência de equipe
por causa de afastamentos para tratamento de saúde (LTS). Para corrigir, a categoria pede a inclusão de
mais profissionais volantes. A ideia
é que esse profissional substitua outras professoras com atestados superiores há quinze dias. No modelo

falta de interesse da Prefeitura
emperram Plano de Carreira

FCC fora dos planos
Por Manoel Ramires

O

Por Manoel Ramires

O

aprovado uma lei em que parcelava dívidas de R$ 210
milhões em sessenta vezes. Os atrasos nas parcelas
haviam começado em 2014.
Para o Sismuc, essa nova divida confirma a característica de caloteira dessa gestão. Em mesa, os técnicos do IPMC não sabem como o valor devido será
quitado. Eles disseram que aguardam um parecer da
secretaria de finanças sobre a dívida. A secretaria é
comandada por Eleonora Fruet, irmão do prefeito.
Segundo Irene Rodrigues, coordenadora geral do
Sismuc, os sindicatos cobraram uma posição do conselho. Também solicitam que o prefeito Gustavo Fruet
se manifeste oficialmente sobre o assunto. “Na aprovação da lei que parcelou a dívida, a gestão assumiu
o compromisso de honrar com os pagamentos. Mais
uma vez, ela rompe com os acordos”, cobra Irene.

outras
prioridades
da pauta
Dispensa dos
servidores quando esses
estiverem participando de
formação profissional no
ensino superior
Alteração na
licença-prêmio
Novo dimensionamento
33% de hora atividade
Eleição direção de cmei

Comissão
O coletivo definiu a comissão de
negociação com a prefeitura. Esse
grupo é composto por membros
da direção do Sismuc e servidores
sindicalizados da base. A comissão
ainda pode ter inclusões de nomes.
Isso ocorrerá no primeiro coletivo
de 2017, programado para 8 de
fevereiro de 2017. A atual comissão
tem os seguintes nomes da base:
Loide Almeida
Adriana Pepes
Renata C. Amaral

atual, há uma grande ausência de profissionais. “O que ocorre,
na realidade, é que professoras em permanência acabam suprindo essa falta, mas também comprometendo a qualidade do
ensino”, observa o coordenador do Sismuc, Jonathan Ramos.

pedido de vistas do vereador Chicarelli (PSDC)
(foto) ao projeto de lei 005.00035.2016 que reformula a carreira dos servidores municipais da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), foi fundamental
para sua não aprovação. Com o pedido, ele não foi
votado até o dia 14, prazo “estipulado” pelos vereadores para que ocorram votações em plenário antes
do recesso previsto para o dia 20 de dezembro.
O Sismuc criticou a demora no encaminhamento
do projeto. Ele foi construído há pelo menos três anos
e está caminhando em ritmo de “tartaruga”. Protocolado em abril de 2016 pela Prefeitura de Curitiba, o
projeto ficou parado até novembro de 2016, quando o
presidente da FCC, Marcos Cordiolli, “lavou as mãos”
dizendo que era tarefa da Câmara dar encaminhamento do processo. O Sismuc tem cobrado os vereadores
sobre a importância e urgência do projeto.
Sendo de iniciativa do Executivo
Municipal, o plano de Carreira da
FCC não foi protocolado com regime
de urgência. Com isso, ele não é acelerado nas comissões e em votações
no plenário. O Sismuc pediu ao
líder do governo, vereador Paulo Salamuni (PV), agilidade na
tramitação. No entanto, ele
não fez nenhuma indicação
nesse sentido.
CMC/Andressa Katriny
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Informações CMC

Oposição pede a saída de Temer
Representantes de movimentos sociais, parlamentares
e juristas entregaram novo pedido de impeachment do
presidente ilegítimo e golpista Michel Temer (PMDB-SP). O
texto responsabiliza Temer por crime de responsabilidade
no caso do “Espigão da Bahia”. O pedido foi feito antes da
revelação de executivo da Odebrecht para quem Temer recebeu
R$ 10 milhões em propinas em 2014 (CUT).

12 milhões
Quantidade de brasileiros sem emprego.
Isso representa 11,8% da população ativa.

Frente Brasil Popular vai a
cada cidade do Brasil

Lidyane Ponciano

A Frente Brasil Popular
completa um ano e
realizou uma plenária
com a participação de 350
lutadores sociais, em Minas
Gerais (MG), para pensar
a expansão da frente em
cada cidade, as lutas por
nenhum direito a menos e
contra a PEC 55.
O Sismuc enviou uma
delegada, a servidora da
Fundação Cultural e dirigente Casturina Berquó. “Foi definida
a bandeira de Diretas, Já! e o carro chefe vai ser a questão das
PECs, e a luta contra a PEC da Previdência. As mais atingidas
serão as mulheres rurais”, relatou.

Carta de Belo Horizonte
“Passados seis meses do ato de violência que consumou
a deposição da presidenta Dilma Rousseff e deu posse a um
presidente sem voto, o país vê agravados todos os problemas
econômicos e sociais, e caminha para o caos e a convulsão”. (PC)

Confetam lança Campanha
Salarial Nacional Unificada 2017
O tema da Campanha de 2017 é “Resistir e lutar”. Na
ocasião, foram apresentadas as bandeiras de luta dos
servidores públicos municipais brasileiros e distribuídos
aos presentes os materiais da campanha. Ainda foi feito
o lançamento da cartilha “O maior roubo de direitos dos
trabalhadores”. (Confetam).

Senado aprova PEC 55 por
53 a 16 no aniversário do AI-5
Por Hylda Cavalcanti e Tiago Pereira (RBA)
“Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência.” Não estaria fora de lugar esta frase
se tivesse sido dita durante a tramitação
da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 55, que engessa gastos públicos,
inclusive com saúde e educação, por 20
anos. Chamada por alguns de “AI-5 da Cidadania”, a PEC teve a aprovação em segundo turno pelo Senado no dia 13, mesmo dia que, 48 anos atrás, era aprovado o
Ato Institucional nº 5.
O AI-5 foi o ponto culminante do golpe de 1964 contra as liberdades políticas
e individuais, baixado com o objetivo de
institucionalizar a repressão e a violência
do regime contra seus opositores. A frase,
proferida em 1968 pelo então ministro do
Trabalho da ditadura, Jarbas Passarinho,
caberia ao Congresso de hoje, aliado a um
governo sem voto, montado após um golpe
jurídico-parlamentar que derrubou uma
presidenta sem crime. Num dia em que
pesquisas de opinião revelam que apenas 25% dos brasileiros concordam com a
PEC, e em que milhares vão à ruas pelo
que a emenda representará ao futuro da
cidadania, o escrúpulo foi mandado às favas pela maioria do Congresso.
O regimento da Casa legislativa tam-

bém foi mandado às favas. Renan Calheiros (PMDB-AL) violou a Constituição e o
processo legislativo, ao abrir três sessões
extraordinárias num mesmo dia, para contar prazo regimental que permitisse a votação PEC 55. Foi essa a argumentação
que levou a oposição a recorrer ao Supremo Tribunal Federal – que, mais uma vez,
como na ditadura, nada fez.
A data foi lembrada pelo senador Lindbergh Farias (PT-RJ) que afirmou durante
os debates que no mesmo dia em que o AI-5
suspendia garantias constitucionais, a PEC
55 também “decretaria a morte da Constituição Cidadã do Dr. Ulysses Guimarães”,
que buscava pôr fim ao período obscuro
aberto em 1964 e escancarado em 1968.
Lindbergh acusou Renan de ter rasgado a Constituição tanto em seu confronto
com o Supremo Tribunal Federal (STF)
– por conta do episódio no se recusou a
acatar decisão que pedia seu afastamento
–, quanto pela forma como encaminhou a
votação da PEC. “O senhor ou está se sentindo muito forte ou então deve muito ao
Palácio do Planalto”, provocou.
A falta de escrúpulo também foi apontada pela senadora Gleisi Hoffmann, para
quem o Senado deveria estar discutindo a
crise política que assola o governo Temer e
seus aliados, envoltos em acusações vazadas da primeira delação da Odebrecht.

Veja como senadores votaram na PEC da Maldade

Essas políticas
contribuíram substancialmente
para reduzir os níveis de
pobreza e desigualdade no país.
Seria um erro histórico atrasar
o relógio nesse momento
Philip Alston, da ONU
divulgação

Gleisi
Hoffmanm

Contra

Álvaro
Dias A favor

Roberto
Requião

Contra
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Demonstrativo de
Receitas e Despesas de
Julho a Setembro de 2016

música

Veja
mais:

Resultado do Período
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Mensalidades Recebidas

16.143,53
887.375,00
887.375,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Salários e Ordenados
Férias
INSS
FGTS
PIS
Auxílio Alimentação
Vale Transporte
Vale Alimentação
Plano de Saúde
Exame Médico
Rescisão
Mensalidade Sindical
Representação Sindical

901.380,74
206.222,48
73.708,81
6.128,85
34.212,13
9.278,80
2.105,47
4.504,50
5.769,80
8.513,90
12.691,42
40,00
12.586,60
180,00
59.376,23

Utilidades e Serviços
Associação de Classe ( Cut - Dieese )
Aluguel
Condomínio
Telefonia e Internet
Energia Elétrica/Copel
Seguros
Serviços de Terceiros ( Assessorias )

215.009,94
46.988,32
9.000,00
10.306,76
10.779,04
2.226,45
1.038,50
134.670,87

Despesas Gerais
Manutenção Conservação e Limpeza
Combustíveis e Lubrificantes
Copa e Cozinha
Correios e Malotes
Despesas Judiciais
Condução
Estacionamento
Xerox
Internet
Divulgações
Lanches e Refeições
Material de Escritório
Manutenção de Veículos
Ressarcimento
Donativos e Contribuições
Informática
Cartório
Formação
Eventos
Campanha de Lutas
Organização de Base
Organização Social
Aquisição de Imóvel
Políticas Sindicais
Aposentados

480.148,32
5.131,47
2.712,15
2.882,45
23.966,61
46.118,99
10.214,11
2.411,50
2.963,80
2.120,00
58.476,35
2.236,50
3.585,88
2.958,50
600,01
4.000,00
20,00
80,00
6.799,37
199.315,51
53.809,61
6.191,10
12.462,12
6.153,78
409,57
1.654,91

RESULTADO FINANCEIRO
Despesas Financeiras
Tarifas/Taxas

26.210,07
359,34
359,34

Receitas Financeiras
Juros Recebidos ou Auferidos

26.569,41
26.569,41

IMPOSTOS E TAXAS
IPTU
IRRF

3.539,19
848,37
2.690,82

Claude Mckay (1889-1948. Jamaica)*

RECUPERAÇÕES
Reembolso
IRRF

7.478,39
4.787,57
2.690,82

Se haveremos de morrer,
que não seja como porcos
caçados e encurralados em lugar não glorioso,
rodeados pela louca e faminta matilha,
que zomba da nossa maldição,
Se haveremos de morrer, que seja com nobreza,
para que não se derrame nosso precioso sangue
em vão; e que ainda os monstros que desafiamos
tenham que nos honrar já mortos.
Oh irmãos! Combateremos o mesmo inimigo!
Embora menos, seremos valentes
e contra seus mil golpes mataremos um.
Que importa se temos o sepulcro aberto?
Como homem frente à assassina e covarde matilha,
contra a parede, morrendo, lutaremos.

Saldo Disponível em
30 de Setembro de 2016
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento

1.099.996,59
4.805,00
1.424,48
1.093.767,11

Resumo de Julho a Setembro de 2016
Receita Operacional Bruta
887.375,00
Resultado Financeiro Líquido
26.210,07
Recuperações
7.478,39
Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

901.380,74
206.222,48
215.009,94
480.148,32

IMPOSTOS E TAXAS

3.539,19

Resultado Janeiro a Junho de 2016

16.143,53

Curitiba - PR, 12 de Dezembro de 2016

___________________________________
PAULO JULIANO DA SILVA
CRC-PR 055982-6

___________________________________
SISMUC - PRESIDENTE

goo.gl/6GqajF

Mulher
do fim
do mundo
Por Manoel Ramires
São poucas as oportunidades que temos para celebrar um mito ainda vivo. Elza Soares está nos dando essa chance com seu disco “A mulher do fim do
mundo”. Nele, a deusa da música brasileira parece
se despedir do público na faixa que leva o nome do
álbum: “Me deixe cantar até o fim”. Só que Elza se
imortaliza com essa obra. Misturando samba, jazz,
soul e funk, ela vai esbofeteando nossa cara a cada
canção. Não sobra para ninguém. O disco foge das
músicas politicamente corretas, da melodia para divertir, e vai expondo nossas feridas. Traduz a dor reconfortante de nossos tempos. É existencialista em

projeto

estado puro. É de carne, osso e contradições.
Esse é o caso da canção “Maria da Vila Matilde”,
em que ela expõe a violência contra a mulher. Já em
“Benedito”, Elza discute a dura vida dos travestis cariocas: “Ela abre a navalha na boca/Ela tem uma dupla
caceta/A traveca é tera chefona”. Elza ainda consegue
ser doce na faixa “Comigo”. Uma canção para chorar:
“Levo minha mãe comigo/embora já se tenha ido/Levo
minha mãe comigo”.
“A mulher do fim do mundo” eleva Elza Soares a um
patamar distante de outras cantoras brasileiras. Talvez
seja por isso que o New York Times coloque o disco
entres os 10 mais importantes de 2016. Elza Soares é
o sopro de brasileiridade neste ano tão aborrecido.

aos sindicalizados

Poetas da
América

Sismuc entrega
Agenda 2017

Javier Guerrero (mosaicos), Fatima Caballero
(traduções) e Pedro Carrano (edição)

por Andréa Rosendo

Perfil. Participou do partido Comunista da Jamaica e, uma vez nos EUA, do movimento no bairro do
Harlem. Foi convencido a escrever por um amigo
na língua originária da sua ilha, a partir da matriz
África. Transitou nos meios socialistas e nas organizações negras, também na Inglaterra. Em Londres,
foi um dos primeiros jornalistas negros.
Conheça o projeto:
facebook.com/pedrocarranovertebras

A Agenda do Sismuc 2017 vai narrar, mês a mês, as
principais lutas do o Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba (Sismuc). A trajetória do sindicato,
desde o ano da sua fundação, em 1988, até a atualidade - sempre marcada pela luta, resistência e atuação
em defesa da classe trabalhadora – está registrada
nas ações concretas contra privatizações, por melhorias na carreira, nas condições de trabalho e salários.
Segundo os idealizadores do projeto, mais do que
informar, formar e recordar as muitas batalhas travadas pelo Sismuc, tais como a garantia de férias, redução de jornada, novos planos de carreira, vale alimentação, entre outros, essa agenda busca ser um elo de
resistência para os conflitos que o Brasil, o Paraná e
Curitiba vão enfrentar em 2017. Também serve para
demonstrar que é a organização e mobilização da classe trabalhadora e, em especial a dos municipais, que
ampliam a resistência frente às imposições da classe
política e dominante ao povo brasileiro.

Como
adquirir?
Cada
sindicalizado
pode retirar um
exemplar da
agenda na sede
do sindicato. O
Sismuc fica aberto
de segunda a
sexta-feira, das
08h às 18h.

