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O

Brasil tem caminhado para o abismo
econômico e social. As medidas adotadas pelo governo ilegítimo de Michel
Temer tendem a ampliar as desigualdades e amplificar a pobreza no país. Todas as
reformas apresentadas retiram direitos e benefícios da classe trabalhadora. Enquanto isso, as
regalias dos políticos e do mercado financeiro
são mantidas. A começar pela PEC da Maldade,
que limitou os investimentos em saúde, educação e assistência social enquanto é mantido os
juros para o mercado e regalias como auxílio
moradia para juízes. Aliás, o Brasil paga mais ao
mercado financeiro para amortizar a dívida do
que benefícios previdenciários.
Em 2015, segundo dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil (Anfip), o Brasil pagou R$ 502 bilhões
de juros e R$ 436 bilhões com benefícios previdenciários. Uma diferença de 66 bilhões. As
despesas com juros consumiram 8,5% do PIB,
ao passo que as despesas previdenciárias foram da ordem de 7,5% do PIB. No entanto, o
governo Temer tenta enxugar o INSS e fazer
com que o brasileiro celetista ou estatutário
seja empurrado para previdência privada para
ter algum dinheiro a mais antes de “morrer
trabalhando”. Resta saber como o cidadão sem
poder de compra conseguirá contratar previdência complementar. É uma ilusão.
Por outro lado, as medidas adotadas tentam
se justificar com a retomada da economia ao
tentarem agradar o mercado da especulação financeira. No entanto, após um ano de medidas
neoliberais, o resultado negativo se intensificou,
de acordo com relatório do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). A queda no
Produto Interno Bruto (PIB) é de 3,6%. As três
atividades que compõem o PIB tiveram redução
de desempenho: agropecuária (-6,6%), indústria
(-3,8%) e serviços (-2,7%). A indústria de trans-

Quis
barrar a
zombie
walk
formação teve queda de 5,2% no ano. A construção sofreu contração de – 5,2%, e a extração
mineral recuou – 2,9%. O resultado dessa austeridade é que o Brasil apresenta 40 milhões de
trabalhadores em situação vulnerável e 12 milhões de desempregados.
E números tão negativos têm consequências
no atendimento à população, principalmente nas
prefeituras. Com o brasileiro mais pobre, se aumenta a demanda por escolas e cmeis, unidades
básicas e de pronto atendimento e assistência
social. Mas adivinhem onde é justamente que
os gestores municipais estão pretendendo fazer
cortes? Isso mesmo, no serviço público. Seja no
corte de políticas, seja avançando sobre fundos
previdenciários, seja tentando congelar salários.
E os prefeitos, assim como Temer e seus asseclas, mantêm contratos milionários, seus comissionados e são tímidos em cobrar a dívida de devedores da gestão.
Greca, prefeito de Curitiba, não foge a esse
script. Desde que assumiu, a estratégia adotada
segue sendo criticar o ex-prefeito e dizer que não
vai pagar sequer a inflação dos servidores municipais em sua data-base, 31 de março. Ele tem
preferido receber empresários em seu gabinete,
varrer do centro da cidade moradores em situação de rua e fiscalizar a balada da juventude.
Com essa postura, Greca mostra que não sabe
fazer. Resultado disso é que em menos de 90 dias
de gestão, a população desaprova seu governo.
Ele é mal avaliado até no site da Prefeitura de
Curitiba. Em enquete que durou quatro dias,
70% disseram que seu governo é pior do que, o
anterior. Índice que deve se ampliar se ele insistir em não receber o Sismuc e os municipais para
debater os desafios da cidade. A época de reis
totalitários não aguenta um escracho nas redes
sociais e Greca tem que fazer muito mais do que
dizer que “está pobre e que as mulheres precisam ser amadas e não emponderadas”.
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MOBILIZAÇÃO. Em assembleia do Sismuc, categoria define também pressão sobre vereadores

Servidores municipais definem
paralisação no dia 15 de março
Pedro Carrano

Por Pedro Carrano
e Manoel Ramires

O

s
servidores
de
Curitiba, em assembleia geral, com a
presença de diversos segmentos do serviço público, definiram somar-se à
paralisação do dia 15 de março, dia nacional de lutas por
direitos e contra o chamado
desmonte da Previdência.
Isso acontece no Brasil todo
e acontece na capital.
Na sequência, dentro
da Campanha de Lutas de
2017, foi apontado para o
dia 31 de março a paralisação de 50 minutos nos locais
de trabalho, no dia da data
-base dos servidores. Uma
assembleia geral para avaliar a continuação do movimento está agendada.
Esse momento é importante porque a ação acontece
no dia de início da campanha salarial dos servidores.
E mostra ao prefeito Rafael
Greca (PMN) que os servidores não aceitam reajuste salarial abaixo da inflação, como
já foi sinalizado por ele.
“Queremos mostrar para
a população que, de todos
os investimentos, aquele nas
pessoas deve ser o prioritário.
Afinal, são 40 mil pessoas que
representam cerca de 200 mil
pessoas, se contamos suas famílias”, diz Irene Rodrigues,
coordenadora do Sismuc.
A assembleia deliberou
também ações de pressão sobre os vereadores. Foram definidas iniciativas de comunicação visando a população
atendida pelos servidores,
a sociedade e cada local de
trabalho. Prepare-se então
para encontrar caminhões de
som, outdoors e jornais como
este em cada regional de
Curitiba, dizendo: nenhum
direito a menos.
Dia nacional. No plano nacional, ocorre no 15 de março
(quarta) um dia nacional de
paralisação contra a tentativa
do chamado “fim da aposentadoria”. A ação envolve em
todo o país a luta pela lei do
piso do magistério, contra o
desmanche das leis trabalhistas e contra as terceirizações.
Envolve metalúrgicos, trabalhadores do campo, professores, servidores estaduais,
e várias outras categorias.

Em assembleia, servidores definem mobilizações e ações do mês de março

Os motivos da greve
Os servidores municipais há muito tempo perderam a paciência.
Entre os motivos das paralisações do dia 15 e 31 de março, o tema da
Previdência e defesa do IPMC, os trabalhadores elencaram também:
O risco de reajuste salarial abaixo da inflação;
O descumprimento das leis que regulamentam os planos de carreira;
Cobertura de contingente de trabalhadores não com contratações, mas com terceirizações.

Ataques nacionais à Previdência
De acordo com o artigo 48 da Lei 8.213/ 1991, que trata da previdência social, as trabalhadoras podem se aposentar por idade com
60 anos e os trabalhadores urbanos com 65 anos, se já houver contribuição de, ao menos, 15 anos.
Já as trabalhadoras rurais podem se aposentar aos 55 anos e
os trabalhadores rurais aos 60 anos. Em relação ao tempo de contribuição, os homens necessitam ter contribuído por 35 anos e as
mulheres por 30 anos. A PEC 287/2016 de Michel Temer (PMDB)
simplesmente quer alterar no regime de Previdência:
A idade mínima agora sobe
para 65 anos e o governo
Temer se mostra intransigente
sobre esse ponto.
Com isso, 76% dos
contribuintes da iniciativa privada
devem se aposentar aos 65;
Na nova regra, as
contribuições passam de 180
contribuições durante a vida
para 300 (ou 25 anos);
Para conquistar a
aposentadoria integral,
são necessários
49 anos de contribuição;

Supõe erroneamente que
o trabalhador vai trabalhar
sem parar de 16 a 65 anos
sem passar por demissões ou
informalidade;
Aumenta o tempo de
15 para 25 anos na
aposentadoria agrícola;
Os professores de educação
básica pelo regime de
Previdência Geral se aposentam
de 55 para 65 anos;
Aposentadoria
compulsória de 70 para
75 anos no serviço público.

Direito de greve e a
paralisação de 50 minutos
nos locais de trabalho
Ludimar Rafanhim, advogado do Sismuc, informa que a greve como a do dia 15 de março requer o aviso antecipado de
72 horas e a manutenção do número mínimo de trabalhadores nos serviços essenciais.
O advogado defendeu que a greve é um direito no serviço público, ainda que haja regulamentação baseada na iniciativa privada. Rafanhim ressalta que a realização de greve
pode gerar desconto do dia paralisado, à exceção de casos
em que o poder público cometa arbitrariedades.
Paralisação de 50 minutos. No caso da paralisação
de 50 minutos, no serviço público ela é considerada como atraso, passível de desconto de um terço do dia trabalhado. Porém,
a direção do Sismuc se compromete a lutar para que não haja
o desconto e para que se cumpra o direito de greve.
Rafanhim recorda ainda o contexto no qual várias prefeituras – caso de Londrina e Araucária – não se opõem às
paralisações contrárias à reforma da Previdência, devido aos
impactos que a proposta de Reforma Previdenciária de Temer deve trazer para a receita dos municípios.
“É hora dos trabalhadores virem para a luta porque o
movimento sindical sempre existiu e fez suas lutas, não é
possível ficar preso numa lei de greve que não é democrática com o trabalhador. É hora de pensar no futuro. Está aprovado que apenas 20% dos trabalhadores vão se aposentar
com a nova lei. Isso exige luta!”, provoca Irene Rodrigues.
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assembleia. Sismuc cobra negociação e convoca municipais para ação

Greca fala em não pagar reajustes
Chico Camargo | CMC

O

Por Manoel Ramires

prefeito de Curitiba Rafael Greca (PMN) fez
uma visita surpresa à Câmara Municipal. Ele
levou um relatório que trata das finanças da
cidade e que será entregue ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Segundo Greca, os servidores municipais não devem receber o reajuste no fim de março,
época da data-base dos trabalhadores. O prefeito não
recebeu os sindicatos para debater sua pauta, preferindo enviar o Pacote de Austeridade direto para a Câmara,
o que deve ocorrer nessa semana.
Na visita à CMC, o prefeito Rafael Greca repetiu os
números apresentados pela Secretaria de Finanças sobre
dividas deixadas pela gestão de Gustavo Fruet (PDT). “As
dívidas contraídas sem empenho ultrapassam os R$ 612
milhões”, enumera o prefeito. O gestor municipal apontou
que o governo anterior deixou de pagar fornecedores de
remédios e insumos. Parte desse valor de R$ 200 milhões,
no entanto, é feito da falta de repasses do governo federal
e do governo estadual, do aliado Beto Richa (PSDB).
Após apontar números negativos, Rafael Greca disse
que a cidade está no limite prudencial de gastos e empurrou
o problema para as entidades dos trabalhadores. “Os sindicatos, com razão, vão me cobrar a reposição da inflação nos
salários. Mas eu temo que nós não tenhamos dinheiro para
tudo isso de pronto”, sinalizou para o não reajuste.
O Sismuc já mostrou que as finanças do município
não estão desequilibradas com relação a Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente, 45,81% são destinados
para salários e despesas com pessoal. O limite prudencial é de 51% e o máximo de 54%. De acordo com o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais (DIEESE), Curitiba ainda teve aumento de receita
líquida, mesmo em cenário de crise econômica.
“Mesmo a administração anterior, que determinou o orçamento, ela já estimou um valor para o fechamento com gasto com pessoal em relação à corrente líquida. Mesmo que as receitas de Curitiba só
cresçam 5% em 2017, ainda assim só chega em 47%,
sendo abaixo do limite prudencial”, contabiliza o economista Fabiano Camargo, do DIEESE.

Greca se amarra à justificativa de dívida da gestão anterior

Prefeito pretende mexer no IPMC
O prefeito utilizou de metáfora para justificar a necessidade de implementação de previdência suplementar
no Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). Ele disse que “o IPMC é uma pérola na ostra que é a
Prefeitura, mas ele está se transformando em uma pérola maior do que a ostra, o que pode matar”, ilustrou.
O prefeito ainda argumentou que o dinheiro do IPMC poderia ser utilizado em outras áreas e
pelos vereadores. “Precisamos de caixa para atender as necessidades de assistência que nos pede a
(vereadora) Dona Lurdes, para atender as demandas dos vereadores com pavimentação e conservação
de ruas e até para fazer concurso público”, sugeriu.

atestado. Prefeito revogou portaria que garantia LTS sem burocracia

Greca pune servidores que
necessitam de tratamento médico
Por Manoel Ramires

O

Diário Oficial 45, de 7 de março, publica a Portaria 658, alterando a apresentação de atestados médicos de até três dias. A medida, adotada
após negociação com o Sismuc em 2016, desburocratizava a Licença para Tratamento de Saúde (LTS) para
todos os servidores públicos municipais de Curitiba.
Com o recuo, as principais afetadas são as mães.

Portarias 364
e 722 permitiam
entrega de atestado
de três dias à
chefia imediata.

Ao revogar as portarias 364 (25 de fevereiro de
2014) e 722 (13 de abril de 2016) que tratam sobre
a apresentação e registro dos atestados médicos
de até três dias, a Prefeitura de Curitiba determina
que a apresentação dos atestados sejam feitos “exclusivamente na sede da Gerência de Perícia Médica do Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Recursos Humanos”, expõe
o texto publicado no Diário Oficial. De acordo com

Decreto 658
define atestado
entregue à
Gerência de
Perícia Médica

a Portaria 658/2017, o modelo de apresentação de
atestado “se aplica a todos os demais pedidos de
Licença para Tratamento de Saúde, independentemente de sua duração”.
O texto é considerado retrocesso pelo Sismuc.
Principalmente porque as outras duas portarias visavam dar celeridade ao processo de apresentação
de atestados médicos e, consequentemente, garantindo o retorno do trabalhador mais rapidamente as
suas atividades.
“Mais uma vez a gestão demonstra desrespeito com a democracia. As duas portarias revogadas
foram objeto de mesa de negociação com o outro
governo que entendeu a importância de acelerar
a verificação dos atestados. Agora, Greca resolve
tudo numa canetada e sem ouvir ninguém”, critica
a coordenadora geral Irene Rodrigues.
Mães prejudicadas
Em 2016, o Sismuc celebrava a Portaria 722. O texto
definia que os trabalhadores podiam apresentar atestado médico de até três dias para a chefia imediata
tanto para afastamento do próprio funcionário como
de seus dependentes. Inclusive, pode apresentar o
atestado à chefia imediata até dois dias úteis após o
fim do período de afastamento previsto no atestado.
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GARANTIR DIREITOS. Núcleo de Cidadania da
Defensoria e representantes dos movimentos sociais
de mulheres e de feministas criam parcerias

coletivo

Trabalhadores
de escola
preparam
campanha
de valorização

Defensoria Pública
se compromete a
encaminhar ações
sobre vagas em cmeis

Por Manoel Ramires

Andréa Rosendo

Para Sismuc, é preciso criar instrumentos jurídicos para garantir o direito a todas as crianças

A

Casa da Mulher Brasileira (CMB) recebeu no dia 10 de março representantes
de diversas entidades ligadas aos direitos
da mulheres para a reunião com o recém
criado Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos
da Defensoria Pública do Estado do Paraná. O
debate central do encontro foi o déficit de vagas
em creches e a suas implicações na igualdade de
gênero. A discussão também incluiu direitos das
crianças e das mulheres, políticas públicas paras
as mulheres e vagas para todas as crianças de 0
a 3 anos nos estabelecimento de educação infantil
de Curitiba e Região Metropolitana. O grupo volta
se reunir neste mês para dar continuidade aos assuntos tratados e encaminhar ações.
De acordo com a coordenadora do Núcleo de
Cidadania, Camille Vieira da Costa, esse espaço
criado dentro da Defensoria terá uma ampla atuação na questão dos direitos humanos, incluindo
questões de gênero e outras transversalidades,
já que não há um núcleo especializado de atendimento às mulheres. O objetivo é se aproximar
das demandas da sociedade civil e aprimorar o
atendimento da Defensoria Pública em relação às
pautas sociais.
A coordenadora se colocou à disposição para
ampliar o debate com os grupos de mulheres e salientou que a questão de vagas em creches pode
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ser judicializada a partir da Defensoria Pública
do Paraná. “Judicializar é falar sobre orçamento,
transparência e violação de direitos. A sociedade
civil tem um papel importante na sociedade. Ela
é o motor da lei e nada acontece se ela não se
mobilizar”, explicou Camille. A coordenadora do
Coletivo de Mulheres do Sismuc, Maria Aparecida Martins Santos, acrescentou: “É preciso criar
instrumentos jurídicos para fazer valer a garantia
do direito à educação infantil a todas as crianças
na faixa etária de 0 a 3 anos”.
Além da defensora, a reunião contou com participação do defensor público auxiliar do núcleo
da DP-PR, Bruno de Almeida Passadore, e com
equipe da DP-PR na Casa da Mulher Brasileira:
Janaine Nunes dos Santos (assistente social),
Jessica Mendes (psicóloga) e Eduardo Abraão
(coordenador da DP na CMB). Os seguintes movimentos feministas e de mulheres enviaram suas
representantes: Conselho Municipal do Direito
das Mulheres, Sismuc, União Brasileira de Mulheres(UBM), Grupo de Estudos Pesquisa Trabalho, Gênero e Violência Doméstica e Familiar(Getravi), do curso de Serviço Social da UniBrasil,
Rede de Mulheres Negras do Paraná, Rede Feminista de Saúde do Paraná, Sindicato dos Servidores Estaduais da Saúde do Paraná (SindiSaúde) e
gabinete da professora Josete.

O

s trabalhadores de escola se reuniram no coletivo para continuar a preparação de uma campanha específica de valorização. Eles
cobram da gestão municipal mais valorização, uma vez que foram deixados
de fora do plano de carreira. A ideia é
que essa campanha seja apresentada
até a primeira semana de maio, quando é comemorado o “Dia dos Auxiliares de Serviços Escolares”.
Outra pauta discutida no coletivo é
a necessidade de concluir o curso ProFuncionário. O sindicato vai encaminhar ofício para a Universidade Federal
do Paraná (UFPR) pedindo esclarecimentos sobre a formatura dos trabalhadores que participaram do programa
em 2015 e 2016. Não foi dada nenhuma
expectativa dessa conclusão. A formatura estava prevista para março.
Eles dependem da entrega do diploma para poderem dar entrada no
pedido de crescimento vertical, que
está previsto para 2017. “Os trabalhadores de escola estão ansiosos e
sem entender porque a data da formatura ainda não foi marcada. A
gente sabe que a documentação é
fundamental para a valorização dos
profissionais”, cobra Rosimeire Barbieri, coordenadora do Sismuc.
Materiais
A categoria também está ampliando o
debate via redes sociais. A ideia é acelerar ainda mais o debate via Whatsapp para, nos coletivos, serem tomadas
apenas decisões. O grupo deve discutir
direitos, a precarização de trabalho,
entre outras coisas. Está sendo preparada uma camiseta para dar visibilidade da luta e panfletos e cartazes para
dialogar com a população.
Apoios administrativos
Os profissionais que trabalhavam
como apoio administrativo retornaram a ser apoio escolar. A mudança
ocorreu, segundo a Prefeitura de
Curitiba, porque esses profissionais
estariam em desvio de função. O Sismuc encaminhou um ofício para a
Secretaria de Educação solicitando
reunião para discutir a remoção desses profissionais. Esse encontro deve
abranger a secretaria, o Sismuc e a
comissão de trabalhadores eleita em
coletivo extraordinário.
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DESCULPAS. Representantes dos professores da educação infantil rejeitam a justificativa
de que não há recursos para cumprir a legislação

Em negociação, Sismuc exige da SME
e Smarh o cumprimento da Lei 14.580

N

Por Andréa Rosendo
o dia 7 de março, a direção do Sismuc
se reuniu com a Secretaria Municipal de
Educação(SME) e Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos
(Smarh) para cobrar o cumprimento integral da Lei
14.580. Os temas debatidos foram relativos à reestruturação da carreira dos profissionais da educação infantil da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Em torno da lei foram tratados temas como Plano
de Carreira dos Professores da Educação Infantil,
hora-atividade, dimensionamento e liberação dos
profissionais participantes do curso semipresencial
em Pedagogia - convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal do Paraná
(UFPR) - que oferta vagas aos sábados para fins de
formação continuada.
A vigência da lei do Plano de Carreira (Lei Nº
14580) será respeitada. No entanto, a representante da Smarh, Marcia Rover, explicou que a implantação passa por diagnóstico financeiro. A pasta vai
avaliar o impacto em relação aos vencimentos e a
migração para a nova tabela do plano, etapa que
ainda não foi concluída. “A lei está valendo; não
está revogada”, afirmou Marcia, mas o coordenador da Secretaria Geral do Sismuc, Jonathan Faria
Ramos, acrescentou: “A posição do sindicato, embora a atual gestão afirme não ter recursos financeiros, é dar continuidade às negociações de 2016,
na qual já havia uma previsão orçamentária para o
cumprimento do plano de carreira”, reforçou.
Hora-atividade. A coordenadora de Juventude,
Thaise Santana, questionou se haverá cumprimento das leis 12.348(municipal) e 11.738(federal) sobre o tema. Em resposta, o superintendente executivo da SME, Oséias Oliveira, argumentou que a

implementação esbarra em questões financeiras.
“A hora-atividade está sendo cumprida conforme o
possível. O orçamento de 2016 não cabe em 2017
e a SME está com um déficit de 158 milhões de
dívidas herdadas da gestão anterior. E esse é um
momento de ajuste de finanças”, explicou Oliveira.
Marcação na folha ponto sobre a não realização de hora-atividade. O Sismuc também
relatou problemas com a folha ponto. O sindicato
entrou com ação judicial e garantiu a criação de mecanismo de comprovação para que a lei fosse cumprida e professores não prejudicados. No entanto,
falta orientação normativa para preenchimento da
folha ponto. A SME se comprometeu em reorientar
e encaminhar um ofício aos núcleos regionais para
que seja feita a orientação para todas as direções de
cmei's sobre qual o procedimento a seguir para o
preenchimento correto da folha ponto.
Déficit de professores. O coordenador Geral
do Sismuc denunciou a falta de professores na educação. Segundo ele, o portal da transparência informa que há um déficit de 730 professores e que para
corrigir esse problema seria necessária a imediata
convocação de novos profissionais, não só para o
atendimento da demanda de todos os cmei’s, mas
para garantir o funcionamento dos 22 novos equipamentos que foram inaugurados.
Segundo o superintendente Oliveira, obedecendo o decreto nº 353/2017, que trata dos trâmites
financeiros da Secretaria da Municipal de Planejamento e Administração, a questão da convocação
de professores e inspetores foram encaminhadas
para a secretária de finanças e a partir dessa situação, foi o chamamento de 140 profissionais. Além
disso, informou que há trabalhadores da educação
que não estão atuando na SME. “Debatemos exaus-

Representantes da Educação Infantil dão
início às negociações da pauta do segmento

tivamente, mas o que ocorre é que hoje tem mais de
100 professores da educação infantil que não estão
em sala de aula”, tergiversou.
Dimensionamento. O coordenador de Formação Estudos Socioeconômicos, Juliano Soares,
lembrou que o número de profissionais necessários para o atendimento de crianças em cmei’s
ainda é insuficiente. Provisoriamente, para resolver esse problema, a superintendência de gestão
educacional, Elisângela Mantagute, explicou que
será corrigido por meio de Regime Integral de
Trabalho. “O RIT é para cumprir o dimensionamento emergencial”, prometeu.
Eleições para diretores de cmei’s. O Sismuc
cobrou o andamento e a regulamentação da consulta pública sobre eleições para diretores dos cmei’s e
chefes de núcleos regionais de educação. Elisangela
sinalizou que dará andamento para essa questão. “É
um assunto que vamos retomar porque houve todo
um estudo legal já feito. Vamos recuperar a minuta
na Procuradoria Geral do Município(PGM) e encaminhar o que seja bom para os professores”, anunciou.
Formação continuada. Por fim, os diretores cobraram um posicionamento sobre o convênio firmado com a UFPR para formação pedagógica. Atualmente 120 profissionais da educação participam
do curso semipresencial e o sindicato busca uma
resposta sobre a reposição para estas profissionais.
Elisangela se comprometeu em levar esse ponto de
pauta para a secretária de educação. Enquanto isso
não se resolver, todos os profissionais estão dispensados (poderão faltar) no sábado pedagógico, conforme estabelece o calendário escolar. Posteriormente, se necessário, irão realizar a reposição dos
dias de aula, disse a SME.

5.137
-4.400

730

Número de
professores
necessário para o
atendimento da
educação infantil
Número atual
de professores

É o número
necessário
para atender
a demanda

Dados do Portal a Transparência (2016)

Horário atividade

20%
1/3

da jornada em hora
permanência. É o
que garante a Lei
Municipal 12.348/2007
Lei 11.738/2008
(Lei do Piso do
Magistério) garantiu
hora-atividade de 1/3

obilização

Edição 136 | Março de 2017 |

|7

Joel Rocha | SMCS

na pauta

URGENTE. Debate aponta prejuízos que as
mudanças devem trazer às trabalhadoras

Dieese e Anfip lançam caderno
contra Reforma da Previdência
O DIEESE, em parceria com a Anfip, divulgou um caderno
chamado “Previdência: reformar para excluir?”. O documento,
com mais de 50 colaboradores, esmiúça o projeto do governo
não eleito. Ele critica a opção pela austeridade econômica,
questiona a existência de déficit nas contas da Previdência Social,
faz comparações internacionais em torno do tamanho dos gastos
previdenciários e aponta as desigualdades da renda e da riqueza,
entre muitos outros pontos. Para as entidades, a Reforma da
Previdência integra um projeto neoliberal que tende a agravar a
crise econômica na medida em que cortas investimentos sociais e
retira poder de compra do brasileiro. (MR)

502 bilhões
esse é o valor para pagar juros ao mercado financeiro. Valor
maior do que R$ 436 bilhões com benefícios previdenciários.

Governo se recusa a explicar
à população o reajuste da taxa
de água e esgoto
O governo do Paraná está
escondendo as informações
sobre a revisão do valor das
tarifas de água e esgoto no
Paraná, que irão aumentar
em 25,63%, a partir de abril.
A bancada do governo na
Alepr rejeitou, por 20 votos
contra treze, o pedido de
informações apresentado
pelo líder da oposição, deputado Tadeu Veneri (PT), sobre os
critérios usados para o cálculo da recomposição da tarifa.

Sanepar

Debate abordou os impactos do fim da Previdência para servidoras públicas

Mulheres são as mais atingidas
pela Reforma da Previdência
Por Manoel Ramires

O presidente da Agepar, Cesar Silvestri, afirmou que a revisão
tarifária solicitada inicialmente pela Sanepar ao órgão foi de 33%.
A Agepar, entretanto, fixou o montante em 25,63%. “Estamos
diante de um assalto. A população vai pagar o aumento de
25,63%, que diz respeito à revisão tarifária, mais os reajustes
anuais, relativos à reposição da inflação”, explicou Veneri.

Faça as contas para se aposentar
A CUT lançou o “Aposentômetro”, uma calculadora para
ajudar trabalhadores e trabalhadoras a descobrir com
qual idade se aposentarão se for aprovada a Reforma da
Previdência do governo ilegítimo de Michel Temer. Acesse
aposentometro.org.br e calcule. (MR)

Na economia, também, a mulher
tem uma grande participação.
Ninguém mais é capaz de
indicar os desajustes, por
exemplo, de preços em
supermercados mais do
que a mulher
Michel Temer,
no Dia Internacional
da Mulher
divulgação

A Reforma da Previdência foi tema de
um seminário promovido pelo Coletivo de
Mulheres do Sismuc. A discussão aponta
que o modelo proposto pelo governo não
eleito de Michel Temer traz grandes mudanças na forma de contribuição e recebimento dos benefícios. As mulheres são
grande alvo negativo da reforma. Além de
aumentar o tempo de contribuição, muitos
direitos são retirados.
Uma das intenções do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é aumentar o
tempo de contribuição das mulheres. “O
padrão internacional é de igualar ou aproximar bastante o tratamento de gênero
nos sistemas previdenciários. A diferença
de cinco anos de idade ou contribuição
coloca o país entre aqueles que possuem
maior diferença de idade de aposentadoria
por gênero”, direcionou o ministro.
Contudo, para o DIEESE e a Anfip, que
divulgaram um caderno contra a reforma,
o governo federal não leva em consideração a condição de qualidade de vida da
mulher brasileira em relação à mulher
europeia. “Ao eliminar o bônus concedido
às mulheres no tempo de contribuição e
idade de aposentadoria, os formuladores

da reforma desconsideram as condições
desfavoráveis enfrentadas por elas no
mercado de trabalho e a dupla jornada que
realizam”, aponta o estudo das entidades.
Para Maria Aparecida Martins Santos,
da coordenação de Mulheres, é necessário
combater esse desmonte. “Esse governo
não nos representa e é necessário unir
forças contra ele. As mulheres têm dupla
ou tripla jornada de trabalho para poder
garantir o sustento da família, mesmo assim ganhamos 30% a menos na média do
que os homens. Ainda por cima, querem
aumentar nosso tempo de contribuição.
Isso é um absurdo”, critica.
Serviço Público. O advogado e especialista em previdência, Ludimar Rafanhim,
também explica que a reforma da previdência tem impactos negativos nas servidoras
públicas. Uma delas é o aumento do tempo
de contribuição. “Uma servidora que tem
30 anos de contribuição e estava faltando
dez anos terá que trabalhar mais cinco
anos”, calcula. Para o advogado, a reforma
também abala a aposentadoria especial.
“Ela começa a ficar sem sentido a partir do
momento em que se exige mínimo de idade.
Nenhuma mulher/professora se aposentará
com menos de 55 anos”, delimita.

Reforma da previdência para Mulheres

65
55
30
%
anos
anos
Iguala idade de
aposentadoria

acaba perdendo
aposentadoria especial

salário
menor do
que os
homens

Dupla jornada

Trabalho e tarefas domésticas
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SINOPSE

Agenda

Logan e o velho

Março
15

Dia Nacional de Paralisação
(Atividade convocada pela
Frente Brasil Popular )

Horário: 8h
Local: Brasil

30

Coletivo de Aposentados

Horário: 14h
Local: Sismuc

31

Paralisação de 50 minutos
nos locais de trabalho

Horário:
o dia todo

Abril
10

Coletivos: Trabalhadores
Administrativos, Saúde e
Fundação Cultural de Curitiba

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivos: Trabalhadores
da Educação, Professores
Educação Infantil e Smelj

Horário: 19h
Local: Sismuc

13

Coletivos:
Polivalente, FAS e Fiscais

Horário: 19h
Local: Sismuc

28

Dia Mundial da saúde e
segurança do trabalho

Em todo o país

12

28, 29 e 30

VI Congresso da
Confetam/CUT

Histórias de super-heróis remetem ao mito, aquele modelo de
pessoa que tantas vezes buscamos
para nos fortalecer ou suprir nossas
próprias fraquezas. A empatia com
o personagem mais brigão dos XMen, Wolverine, talvez, ao contrário,
aconteça pela sua dor e pelo fato de
ele querer lutar contra o seu destino,
mas não conseguir. No filme Logan
– nono filme da série com o personagem - agora estamos diante de um
mundo em que os mutantes foram
extintos e Wolverine está fraco e começando a perder seus poderes. Embora seja considerado o melhor filme
da série dos X-Men, pelo tom mais
reflexivo, a relação com o professor
Charles Xavier e com a X-23, menina
feita com o DNA de Wolverine, o que
vale o filme no esforço do personagem superar seu isolamento. Porém,
o filme ainda assim apresenta limitações, porque não consegue fugir
do velho roteiro: perseguição, ação
desenfreada sem respiração e personagens superficiais. O que mostra
que a fórmula do cinema americano
há um bom tempo não satisfaz as expectativas mais exigentes.

RESENHA

Recife (PE)

Dicas de leitura
por Pedro Carrano
A leitura é uma prática fundamental. E, quanto
maior a variedade de autores, mais ampla é a capacidade de compreensão sobre a realidade que
nos cerca. Por isso, confira uma lista de obras e
autores que podem ser encontrados na Biblioteca
Pública do Paraná (Cândido Lopes, 133, Centro).

Alguns Poemas,
de Emily Dickinson
Ainda no século 19, escreveu
poemas curtos, modernos,
irônicos, questionando a
filosofia ocidental e evocando a
natureza.

O Século das Luzes,
de Alejo Carpentier
Neste romance, o escritor
cubano recria a história do
comerciante e revolucionário
Victor Hughes, e a forma
como as ilhas do Caribe foram
impactadas pelas ideias e pelo
sangue da Revolução Francesa.

Detetive à Deriva,
de Luís Henrique Pellanda

a revista dos
trabalhadores

#13

O autor, jornalista que já havia
despontado como excelente
repórter, agora se consolida no
gênero da crônica.

Política sem ilusão,
de Claudio Rossano Ritser
Cientista político, Ritser faz um
balanço do período em que o
Partido dos Trabalhadores (PT)
esteve no governo (2003 – 2016).

