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os inimigos do povo

Mesmo com muita luta dos servidores municipais, vereadores de Curitiba e o prefeito Rafael Greca deram as
costas, não dialogaram e ainda mobilizaram força policial para aprovar o “pacotaço”. O recado será dado
nas urnas, nas ruas e também na Justiça: municipais questionam legalidade do pacotaço. Pág. 02 a 06
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servelino, o servidor

O

s dias de junho foram
assim: dores pela violência e desvalorização dos servidores
por parte do prefeito Rafael
Greca (PMN). As alegrias ficaram por conta da força que
brota da união dos trabalhadores do serviço público.
O trâmite até a aprovação
dos principais pontos do chamado “pacotaço do Greca” fez
com que os servidores aprendessem em poucos dias o que
às vezes não se aprende em
anos de luta.
Em primeiro lugar, viram
as mentiras e o populismo de
Greca. Além de não cumprir
as promessas de campanha,
resolveu aplicar o congelamento do Plano de Carreira,
do reajuste, e também mudar
a previdência que havia prometido não mexer.
Os servidores logo perceberam do lado de quem a maioria
dos governantes está, já que
Greca não toca nas grandes
empresas de Curitiba, mas jogou a conta da crise econômica
nas costas dos servidores.
Por isso, Greca aplicou
o ajuste sem consultar os

trabalhadores – embora ele
minta dizendo que houve “44
reuniões com os sindicatos”.
Além de inflacionar os números, Greca esconde que
recebeu somente uma vez o
funcionalismo – na greve dos
professores municipais.
Nossos pontos de pauta na
campanha de lutas receberam
um “não” 162 vezes. Se não
bastasse a má vontade de Greca, ainda adotou a política da
repressão, ao lado de Serginho
do Posto (PSDB), presidente da
Câmara, e do “playboy” Pier
Petruziello (PTB).
A Câmara Municipal mostrou-se distante dos interesses
do povo. Embora eleita pela
população, aplicou medidas
contrárias ao povo que a escolheu. Os vereadores da situação mostraram-se reféns
do dinheiro, deixando evidente
que precisamos de uma Reforma Política que garanta participação popular. Fica o elogio
a vereadores da oposição que
mantiveram a coerência e ganharam o respeito do povo.
Organização dos servidores. A boa notícia, apesar

da aprovação relâmpago do
pacotaço, foi a capacidade de
resistência dos servidores dos
cinco sindicatos municipais.
Os trabalhadores unificaram-se
em torno da indignação contra
os ataques de Greca.
Apesar de a mídia dizer que
os sindicatos eram “corporativos”, o que estava em jogo
era também o destino do povo
curitibano, porque é o servidor
quem constrói essa cidade.
A cena na frente da Ópera
de Arame foi das mais dramáticas que esta cidade presenciou. Indignadas, servidoras
queimaram seus jalecos e
uniformes de trabalho em referência à identidade de suas
profissões que Greca simplesmente desprezava.
Por isso, é preciso manter o
ânimo firme, afinal a luta está
apenas começando, por nenhum direito a menos. Greca
em Curitiba, Richa no governo
do Paraná e Temer na presidência resolveram aplicar um
pacote de cortes de direitos
contra os trabalhadores. Nossa força está na união, nesses
meses nada pode dividir a luta
dos trabalhadores.

O TRABALHADOR ESTÁ PAGANDO O PATO
Já nem se disfarça mais a crueldade por trás das medidas seguidamente anunciadas: de grávida
que pode trabalhar em local insalubre, à redução do horário de almoço, negociação direta entre
patrões e empregados, fim do direito de se aposentar, congelamento dos investimentos sociais,
desemprego galopante, sucateamento das instituições e dos serviços públicos, pacotaços, ataques
frontais ao funcionalismo, à Justiça do Trabalho, insegurança generalizada e a volta do Brasil ao
mapa da fome e da miséria.
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linha do tempo . Autoritário, Rafael Greca ignorou os passos da negociação e impôs o pacotaço

Relembre os principais momentos da
luta dos servidores contra o Pacotaço
Dez/2016

Jan/2017

Em assembleia,
municipais definem a
pauta de lutas para 2017
e reajuste de 8,5% |
Dívida da Prefeitura com
IPMC chega a
300 milhões de reais

Out/2016
Em campanha,
Rafael Greca lança
carta aos “Amigos
funcionários da
nossa Prefeitura”

No discurso de posse,
Greca já sinaliza
que vai suspender o
reajuste da categoria |
Sismuc promove curso
de formação para
mesa de negociação

Fev/2017

Greca anuncia “pacote
de austeridades” |
Coletivos do Sismuc
se preparam para a
campanha salarial |
Sismuc entrega pauta
para secretário de RH |
Secretário de Finanças
não se compromete
com reajuste e plano
de carreiras

18.fev Lançamento da
campanha “Sou + Municipais”,
com mote voltado à
valorização dos servidores

Mar/2017

Mobilização em 15 de março lota as ruas de Curitiba | LTS:
Greca pune servidores que necessitam de atestado médico |
Sismuc coloca outdoors nas ruas para denunciar retrocessos
da reforma da Previdência | Terceirização avança na Câmara
dos Deputados | Paralisação por 50 minutos

27.abr

Ato de
desagravo na UPA
Boa Vista: “Chega
de Violência”

Mai/2017

Abril/2017

Mês do “Acampamento da Resistência” |
Pacotaço tramita na Câmara | Servidores
ocupam CMC aos gritos de “Retira o Pacotaço”
| Comissionados dos vereadores ocupam as
galerias do plenário para prestação de contas
do secretário de finanças, Vitor Puppi

Reajuste de 8,75% na tarifa às empresas de ônibus |
Greca aumenta alíquota do ITBI para a classe média
e também a taxa de lixo | Atos regionalizados |
Coletiva de imprensa sobre os 100 dias da gestão |
Sismuc denunciatiranias | Greve Geral (28 de abril)

JUNHO:
A CHAPA ESQUENTA!

Câmara aprova regime de urgência para tramitação do pacotaço | Greca vai passear
em Buenos Aires com sua Margarita | 12.jun Inicia a greve dos municipais! |
Servidores ocupam CMC e pressão sobre vereadores aumenta | Aspones assumem
as redes oficiais | Grande efetivo da PM na praça | Greve suspende pacotaço por
uma semana e arranca mesa com a Prefeitura | 14.jun Servidores tomam as
ruas do centro de Curitiba e fazem caminhada até a Prefeitura

18 e 19.jul
Ministério Público do
Paraná vai analisar
inconstitucionalidades
do pacotaço.

14.jul

Grito por Justiça. Servidores
se unem aos movimentos sociais nos
protestos contra as reformas de Temer e
em escracho ao casamento-ostentação
da deputada estadual Maria Victória, a
deputada do camburão.

jul.2017

Governo do Paraná
triplica gastos com
propaganda| Sismuc
reúne os coletivos |
Trabalhadores fazem
ato em Curitiba
contra as reformas
| Senado aprova
reforma trabalhista

ACESSE E SE
INFORME SOBRE
AS LUTAS

30.jun
Segunda greve
geral nacional
do ano contra
as reformas
de Temer
| Ato dos
trabalhadores
reúne milhares
na Boca
Maldita

19.jun Café da manhã em
frente ao prédio do prefeito Rafael
Greca | Panfletagem na Boca
Maldita | À noite, PMs cercam o
prédio da Câmara Municipal de
Curitiba e o acesso pela praça
Eufrásio Correia com grades

22.jun

Vereadores
de oposição são
recebidos com aplausos
no prédio central
| Reunião na SESP
debate segurança

20.jun

Greca quer garantir na marra o pacotaço
| Clima de guerra | Servidores não se intimidam e, aos
milhares, dão uma aula pública de resistência e de garra
na luta por seus direitos | Polícia reprime com violência
os trabalhadores | Guarda municipal é ferido | mais
agressões e bombas de gás da PM | Suspensas a sessão
e a greve até a retomada da votação (26)

28.jun

Aos gritos de “vendidos, servidores atiram “notas
de dinheiro” aos 27 vereadores que aprovaram o pacotaço e
fazem um cortejo fúnebre, simbolizando morte dos direitos |
Em cartaz, denunciam os “traidores do povo”

27.jun

Assembleia na praça 19 de Dezembro, seguida
de caminhada até o prédio da Prefeitura | Assembleia
unificada às 14h ao lado da Prefeitura | Servidores decidem
encerrar a greve, mas continuar na luta contra o pacotaço

26.jun

Na madrugada, cavalaria da PM e
esquadrão anti-bombas reforçam policiamento
| Efetivo policial é impressionante! | Interdito
proibitório barra acesso de carro | Servidores vão
a pé | Na Ópera, 100 servidores cadastrados têm
acesso às galerias para espetáculo da votação |
Tensão do lado de fora e polícia reprime 7 mil
servidores com cavalaria, balas de borracha,
bombas de gás e sprays de pimenta
| Pacotaço é votado com atropelo e
truculência | 18 servidores ocupam o
2º andar do prédio central, depois o
Salão Nobre e o saguão do térreo,
exigindo audiência com prefeito |
Expediente é encerrado | Assembleia
aprova continuidade da greve e marca
ato | 18h: uma parte dos servidores
deixa o prédio da Prefeitura | 22h:
chega mandado de reintegração

24 e 25.jun Atos
regionalizados | Esquema
de guerra é montado no
entorno da Ópera de Arame
| Sindicatos fazem vigília
23.jun

Servidores
protestam na Câmara
de Colombo | SESP
sugere que a votação
seja transferida para a
Ópera de Arame | 21
vereadores aprovam a
mudança | Servidores
protestam aos gritos
de “vergonha”!

4|

| Edição 139 | Agosto de 2017

O PACOTAÇO em imagens
Andréa Rosendo

Já diz o ditado: quem bate, esquece; quem apanha, lembra. É certo que muitos vereadores e o
prefeito Rafael Greca fazem questão de apagar da memória do povo como o Pacote de Maldades
foi aprovado. Mas os servidores que lutaram também fazem questão de não esquecer. Essas
imagens mostram toda o embate travado por quem jamais se envergonhará de ter lutado.
Joka Madruga

Andréa Rosendo

3 Repressão
policial
Sendo o Pacote
de Maldades
impopular e
antidemocrático,
o prefeito Rafael
Greca (PMN) e
o presidente da
Câmara Municipal,
Sérginho do
Posto (PSDB)
se utilizaram do
mesmo método
adotado pelo
governador
Beto Richa
(PSDB): o uso da
repressão policial.
As votações
ocorreram com
forte aparato, com
servidores sendo
agredidos.

Joka Madruga

4 Toma lá da cá
O prefeito Rafael Greca
sempre teve uma base de
pelo menos 26 vereadores.
Esses não questionaram a
legalidade e o impacto social
do pacotaço. O acordo era
outro. Como o jornalismo
do Sismuc e a imprensa
mostraram, a aliança
entre Greca e vereadores
é em torno de cargos
comissionados na gestão. Por
isso, como protesto, cédulas
falsas de real foram lançadas
no plenário em um dos atos
realizados pelos servidores.
Joka Madruga

Manoel Ramires

2 Ocupação da
Câmara Municipal
A Câmara Municipal
foi ocupada pelo
menos quatro
vezes para tentar
fazer com que
os vereadores
retirassem o
pacotaço. Sem
alterar o projeto e
sequer aceitar as
emendas, a votação
acabou ocorrendo
na Ópera de Arame.
Foi a primeira fez
que uma sessão
ocorreu fora dos
espaços da CMC.

1 Acampamento da resistência
O Sismuc montou um acampamento em frente a Câmara
Municipal para acompanhar as votações e não permitir
que vereadores entrassem no Palácio Rio Branco
escondidos. O acampamento também contava com
placar que monitorava o posicionamento do legislativo

6 Orgulho inflamado
A votação na Ópera de Arame, com forte aparato
policial, provocou indignação na população e nos
servidores municipais. Como protesto contra a retirada
de direitos, jalecos foram queimados enquanto
ocorria a votação. A indignação representava anos
de carreira e conquistas jogadas fora.
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5 Mobilização
da categoria
Toda a luta contra
o pacotaço teve
como protagonistas
os servidores
municipais. Foi a
base, distribuída
em diversas
carreiras, que
decidiam os rumos
da paralisação e
estratégias, junto
com as direções
sindicais, para
barrar o pacotaço.
Joka Madruga

7 Cabeça erguida
Poucos vereadores puderam andar de
cabeça erguida durante as votações.
Eles simplesmente ignoravam os apelos
dos servidores para ampliar o debate,
se limitando a votar no que o prefeito
Rafael Greca mandava. Na foto, a
vereadora Fabiane Rosa, que no começo
havia dito que era contrária ao pacotaço,
mudou de lado e foi escrachada.

Rodrigo Fonseca | CMC

9 Líder da truculência
O vereador Pier Petruziello
(PTB) foi o líder do
tratoraço. Ele recolheu
as assinaturas para que
a votação ocorresse em
regime de urgência, além
de conduzir a bancada
governista a rejeitar
qualquer emenda que
favorecesse os servidores
municipais. Pier chegou
a chamar os servidores
municipais de bandidos.

Chico Camargo | CMC

8 Greca sem diálogo
O prefeito Rafael Greca – autoritário –
encaminhou os projetos à CMC sem receber
o Sismuc nenhuma vez. Em um dos momentos
tensos, quando o Ministério Público havia
intermediado o debate, o presidente
Serginho do Postos pretendia retirar o
regime de urgência. Enquanto isso, nas
redes sociais, Greca mandava os vereadores
aprovarem o pacotaço de qualquer jeito.

Joka Madruga

10 Dói na alma as mentiras
Servidor municipal foi agredido com cassetada e gás de pimenta no momento da
ocupação da Câmara Municipal. À imprensa, o prefeito Rafael Greca disse que o
senhor havia caído da escadaria e se ferido sozinho. Essa é só uma das histórias que
o prefeito e os vereadores querem alterar ou fazer com que a população esqueça.
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DESRESPEITO AO SERVIDOR: Pacotaço pode conter ilegalidades e ferir Constituição

O Ministério Público do Paraná fará
estudo aprofundado das leis aprovadas
Déa Rosendo

P

Por Pedro Carrano e Thea Tavares

assada a aprovação do
“pacotaço de Greca”,
no
episódio
violento
da Ópera de Arame, os
municipais questionam a possível ilegalidade do ajuste fiscal,
principalmente das quatro leis
aprovadas naquele episódio,
que afetam profundamente os
servidores públicos municipais
e podem ferir a Constituição.
Para o Sismuc, a lei que
apresenta novas normas à gestão fiscal apresenta o problema
de restringir gastos municipais
e, ao mesmo tempo, também
produzir benefícios fiscais. “Isso
parece ser contraditório com a
Constituição Federal e com a
Lei Orgânica do Município”, critica Irene Rodrigues, da coordenação do Sismuc.
Outra crítica do Sismuc se
dá sobre a formação do Conselho de Gestão e Responsabilidade Fiscal, em tese com competência consultiva e deliberativa.
A entidade sindical questiona se
isso fere a Lei Orgânica do Município, uma vez que já existe
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) em Curitiba.
“A lei orgânica já prevê isso,
então porque está se criando
um novo espaço, uma vez que a
responsabilidade é do prefeito
(Greca)? É um conselho que não
tem representantes de servidores”, denuncia Irene.
Retrocesso em direitos
adquiridos. Um dos principais questionamentos dos municipais é muito básico: não se
pode retroagir de um direito
adquirido. Neste sentido, houve
grande retrocesso com o congelamento do Plano de Carreira
dos servidores.
O pior, explica o advogado
do Sismuc, Ludimar Rafanhim,
é que a lei referente à data-base
dos servidores municipais estava vigente até 31 de março.
Antes disso, descumprindo as
leis, Greca enviou, ainda em 29
de março, o “pacotaço”, para a
Câmara de Vereadores.
“A perda de dois dias de
auxílio alimentação por uma
falta pode ser encarada como
uma punição” acrescenta Irene, “lembrando que também a
alteração na gratificação de férias retira um dinheiro a mais
para o servidor fazer gozo do
lazer no seu direito ao descanso”, comenta.

Marcha dos servidores um dia depois de violência e cerco policial à Câmara
Déa Rosendo

ministério
Público
analisa
pacotaço
Os cinco sindicatos
municipais e suas
respectivas assessorias
jurídicas se reuniram
em audiência com o
Procurador-Geral de Justiça
do Ministério Público do
Paraná, Ivonei Sfoggia,
e com o coordenador
do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias
de Justiça e Proteção dos
Direitos Humanos, Olympio
de Sá Sotto Maior
Neto, para discutir as
inconstitucionalidades
do pacotaço do prefeito
Rafael Greca.
O MP-PR fará um
estudo aprofundado da
matéria para analisar os
encaminhamentos cabíveis.
O órgão tem por missão
representar o direito
coletivo e isso implica,
inclusive, no zelo e na
proteção dos serviços de
atendimento à população.

Servidores foram às ruas e ganharam o apoio da sociedade
IPMC modificado. Mudanças na
alíquota e na contribuição patronal
comprometem o fundo.
Dentre as leis de maior impacto
está a que alterou a alíquota do IPMC,
bem como o não pagamento da prefeitura da parte patronal de aposentados
pensionistas, nos últimos cinco anos.
Os municipais apontam o risco de descapitalizar o fundo, o que
também não é permitido por lei. A
gestão não traz o cálculo atuarial
completo, mudou os dados no meio
do projeto e não alterou o cálculo. “A
prefeitura não dá segurança nenhuma de garantir equilíbrio atuarial”,
afirma Ludimar Rafanhim.

Avaliação do
setor jurídico do
sindicato
“A proposta da Prefeitura viola a
preservação do equilíbrio financeiro e
atuarial, que está configurada através
do artigo 2, inc.II, desta lei. Este
dispositivo fere também de morte
o artigo 40, caput, da Constituição
Federal. O que está se propondo para
o IPMC tem grande semelhança no
Estado do Paraná em 2015”.
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Cultura Resiste

Tucanos querem professor Uber
No município de Ribeirão Preto, o prefeito Duarte Nogueira
(PSDB) quer regulamentar o bico nas escolas. A ideia é simples.
Na ausência do titular, um profissional seria convidado a dar
aula daquele dia via redes sociais. Quem sabe um grande
grupo de Whatsapp “bico público Ribeirão Preto”. “Apelidado
de “Uber da Educação” ou “Professor Delivery”, a proposta
busca resolver o problema da falta de docentes nas escolas”,
enaltecem os tucanos. A proposta parte da secretária de
educação, Suely Vilela. Para ela, os professores devem
solucionar as faltas dos profissionais e para cobrir licenças para
tratamento de saúde inferiores a 30 dias. (TSM)

70%

Essa é a avaliação
negativa do presidente
Michel Temer, segundo
pesquisa Ibope. Apenas 5%
dos brasileiros consideram
seu governo bom.

Desemprego na Região de São
Paulo já pode ser comparado
ao da era FHC

Pedro Ventura | Agência Brasília

Em pouco mais de um ano a
taxa de desemprego na Região
Metropolitana de São Paulo
alcançou os mesmos números
recordes do início dos anos
2000. Em abril de 2002, a taxa de
desemprego era de 20,6% contra
os 18,6% apurados em abril de
2017. Os números, revelados pela
Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese, também apontam
que aumentou o tempo de procura por emprego. Na prática, hoje
o trabalhador leva, em média, mais de quatro meses para conseguir
um novo emprego com carteira assinada. Já quando se trata de
emprego oculto pelo trabalho precário ou desalento – quando o
trabalhador não procura mais emprego porque muitas vezes não tem
mais dinheiro para sair em busca, o tempo ultrapassa 12 meses. (CUT)

Greca quer cobrar
impostos dos jornalistas
Um projeto de lei do prefeito de Curitiba, Rafael Greca,
vai causar sérios transtornos para os jornalistas e outros
profissionais liberais. O projeto quer que a nossa categoria
passe a pagar pelo Imposto Sobre Serviços (ISS), que
atualmente é isenta de pagamento deste tributo. Os valores
irão variar entre 2% a 4%. (SindijorPR)

Em qualquer país
do mundo, você faz
concessões para fazer
uma coalizão. Agora, é
quase sexo explícito
Celso Amorim,
ex-chanceler do Brasil,
sobre a compra de
deputados para
que Temer não
seja investigado
divulgação

O cineasta Guilherme Daldin, do movimento Cultura Resiste,
uma das organizações que se somou à luta pelas eleições diretas

Resistir é uma arte
Por Thea Tavares
Falar em resistência, contestação e leitura crítica da realidade tem a ver com manifestações artística e expressão cultural de
um povo. Artistas populares, produtores e
fazedores de cultura sempre estiveram na
vanguarda dos protestos políticos, protagonizando não apenas o olhar atento da sociedade, mas transbordando o sentimento popular, de indignação, euforia e libertação.
É inegável o protagonismo do movimento “Cultura Resiste” após as primeiras
medidas golpistas de Michel Temer e diante dos inúmeros retrocessos e perdas de
direitos. É fato também que as primeiras
luzes e sons de alerta sobre a dimensão
das catástrofes sociais em curso foram
acionados justamente por artistas.
Para o cineasta militante Guilherme
Daldin, integrante do Movimento Cultura
Resiste e da Frente Brasil Popular, “a arte é
esse pêndulo poético entre a esperança e o

desespero”. “Em tempos de barbárie como
o nosso, muitos artistas reconhecem essa
realidade dramática e carregam a responsabilidade histórica de assumir as dores,
esperança e luta do seu povo”, disse.
Daldin se empolga ao afirmar que “o
artista militante torna-se uma arma de
enfrentamento e libertação popular”. Em
artigo do mês de janeiro no Brasil de Fato,
ele chamava a atenção para a perseguição
da classe artística por governos retrógrados: ao tomar o poder de assalto, Temer
anunciou a extinção do Ministério da Cultura. O levante nacional chegou ao tapete
vermelho do Festival de Cannes; Rafael
Greca assumiu a Prefeitura cancelando a
tradicional Oficina de Música de Curitiba e
João Dória, acinzentando a paisagem paulistana. “Elitizando, restringindo e emburrecendo a cultura, os tratores da imbecilidade pairam vitoriosos. Cercam a cultura
por saber que dela podem surgir valentes
gritos de contestação”, citou Daldin.

Universidade Latinoamericana

Deputado quer acabar com Unila
Brasil de Fato Paraná
Estudantes, funcionários e professores
da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (Unila) mobilizam-se
contra a emenda aditiva proposta pelo deputado federal Sérgio Souza (PMDB-PR)
para a Medida Provisória 785/17. Souza
pede o fim da Unila e de dois campi da
UFPR, para a formação de uma nova Uni-

versidade Federal do Oeste do Paraná.
Anunciada no dia 14 de julho, a emenda justifica as transformações com uma
suposta missão institucional de “formação técnica e social de recursos humanos
aptos a contribuir com o desenvolvimento regional do Oeste do Paraná integrado
com o desenvolvimento nacional”. Além
disso, denunciam o prejuízo a estudantes
de vários países.
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Mulheres negras organizam eventos, atos públicos e celebram o
Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha

Agenda
Agosto
01

Curso Negritude,
Branquitude e Novos
Olhares | Formação em
Raça/Sismuc/Cepat
Tema: História da África:
aspectos arqueológicos,
históricos e atualidades.

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVOS: Trabalhadores
Administrativos | Saúde | FCC

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVOS:
Representantes

Horários: reunião
às 8h e às 14h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVOS: Trabalhadores
da Educação | Prof. Educação
Infantil | Smelj

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVOS: Polivalente
| FAS | Fiscais

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVO dos
Aposentados

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

18

Curso de Formação |
Organização e Representação
Sindical de Base(ORSB)

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

22

Curso Negritude, Branquitude
e Novos Olhares | Formação
em Raça/Sismuc/Cepat
Tema: Estética negra e
consciência étnico-racial

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

07
08
09
10

Julho de lutas das Negras-PR
Por Andréa Rosendo
No dia 25 de julho foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Teresa de
Benguela e da Mulher Negra. Nascida no Vale
do Guaporé (MT), Teresa liderou o Quilombo de
Quariterê, local onde mais de 100 pessoas foram
abrigadas. Ela morreu em 1770 - após resistir por
duas décadas ao lado de negros e indígenas e ser
capturada por soldados - e a data em sua homenagem foi instituída em 2014 pela Lei Nº 12.987
Para marcar essas duas importantes datas, as

mulheres negras de todo o país vem promovendo
a cada ano o Julho das Pretas, uma agenda comum de intervenção criada por elas com o objetivo de ampliar a luta e resistência. Deste modo,
durante todo este mês, diversas organizações, entidades, núcleos e coletivos de mulheres realizam
ações voltadas para a valorização da identidade e
empoderamento de mulheres negras.
No Paraná, o Julho das Pretas foi encabeçado
pela Rede de Mulheres Negras do Paraná (RMN-PR). A entidade organizou oficinas, encontros,
seminários e, entre outros, o Ato Julho das Pretas
-PR, no Largo da Ordem, em Curitiba-PR.

SINOPSE

Divulgação

Palavras
para um
futuro

Acompanhe o Sismuc
nas redes sociais!

facebook.com/
sismuc.sindicato

A escritora hoje é considerada uma das grandes poetas do Ocidente
Por Pedro Carrano

@sismuc

Emily Dickinson (1830-1886) foi uma escritora
estadunidense que deixou 1.775 poemas escritos.
Mas, em vida, teve doze deles publicados.
Uma das coisas que mais espanta na sua
história de vida é o fato de ela ter cada vez
mais se fechado em sua casa, em uma região
conservadora dos EUA. Assim mesmo, Emily
foi rebelde pela emancipação da mulher e libertação dos escravos durante a guerra civil
americana.
Sua poesia é curta, direta e divertida, moder-

na e profunda, dialogando com Deus, sem ter passado por uma corrente religiosa:
“É Deus que está pregando, pregador admirável/ e o Seu sermão é sempre curto/ Assim, ao
invés de chegar ao céu, só no final/ Eu o encontro
o tempo todo no quintal”.
O filme tem roteiro e direção de Terence Davies. A biografia da poetisa é traçada desde o retorno para casa na juventude, abordando a passagem do tempo ao lado da família. Essa passagem
é devastadora tanto para saúde física quanto para
a amargura e acidez que vai deixando marcas na
personalidade de Emily.

