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SERVELINO, o servidor

É

preciso reconhecer: não é fácil a tarefa
de ser um capacho. No campo, a História
brasileira registra a figura dos “capitães
do mato”, que era a gente pobre que fazia o trabalho sujo do coronel, em troca de alguns benefícios.
Em Curitiba, infelizmente, temos uma situação parecida. Os 28 vereadores da base do prefeito Greca têm sido testas de ferro de medidas
impopulares do nosso alcaide fanfarrão.
Capitaneados pelo líder do governo, Pier Petruziello (PTB) e pelo
presidente da Câmara, Serginho do Posto
(PSDB), “posto” onde
ele deve abastecer o
“tratoraço” de certo,
os vereadores simplesmente aprovaram, em
pouco mais de um semestre, várias medidas
que escolhem os trabalhadores do município
para pagar a conta do
ajuste fiscal.
Foram aprovados
cortes na condição de
vida dos servidores públicos; a terceirização
na saúde e educação
para preencher equipamentos
públicos
prontos e sem uso;
apresentação de um
projeto que criminaliza os professores e a liberdade de expressão em
sala de aula – o “Escola Sem Partido”, apresentado por Thiago Ferro (PSDB), ao lado de Ezequias
Barros (PRP) e Osias Moraes (PRB) - com aval
do grupelho de segurança privada do Movimento
Brasil Livre (MBL) e do “liberal” Eder Borges –
quem detesta o Estado, mas ama um cargo comissionado. Aliás, vereadores esse acusados de
corrupção pelo Ministério Público do Paraná.
Os vereadores, com isso, ficam como pobres
cãezinhos de guarda de Greca, enquanto o prefeito publica belas fotos, memórias e desfila o seu conhecimento de província no Facebook. São os vereadores que, eleitos pela sociedade nos bairros

e entidades, devem prestar contas aos servidores
públicos, que têm protestado em frente à Câmara Municipal – um espaço cada vez mais avesso à
participação popular e cada vez mais com a presença de policiais no entorno. Onde fica a tal casa
do povo? A democracia? O respeito?
Essa tensão é fácil de ser percebida na postura de Pier Petruziello, sempre com a postura
agressiva e na defensiva, que chegou até a agredir verbalmente a vereadora professora Josete
(PT) durante o trâmite de votação do pacotaço
de ajuste fiscal. As
justificativas absurdas
de Petruziello exemplificam o desespero:
ele chegou a afirmar
que à população não
interessa se “é terceirizada ou não a gestão
de uma unidade de
saúde” – como se não
interferisse a qualidade do trabalho do servidor, as condições, a
precarização e como
se remanejamento de
funcionários ao Deus
dará não prejudicasse
o serviço público. O vereador está precisando
ir mais a campo para
conhecer a realidade.
Resta aqui destacar
a posição dos vereadores de oposição que,
sem conformar uma bancada, têm, no entanto, posicionado-se com bom senso nas votações. Mais do
que isso, exigindo o óbvio: que esses assuntos sejam
debatidos nas comissões e em audiências públicas
com a população. Sem atropelos, violência e falta
de democracia. Mas nem isso tem sido respeitado.
Aos vereadores da situação, que não querem
servir apenas à sociedade protetora dos animais,
fica o apelo: se vocês têm o mínimo de dignidade e
o mínimo de identidade com o povo, que ao menos
decidam com um pouco de independência. Como
já escreveu um dos vereadores da oposição: poder
transitar e receber o respeito dos trabalhadores
depois das votações, não tem preço!

A CMC é um
espaço cada vez
mais avesso à
participação popular
e cada vez mais
com a presença
de policiais no
entorno
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IPMC. Projeto enviado à Câmara tem objetivo de sacar recursos do Instituto em 2018

Greca quer parcelar
dívida com IPMC até 2033
Chico Camargo

Prefeito enviou projeto em regime de urgência sem debate passar pelo Conselho do IPMC

O

Por Manoel Ramires

prefeito Rafael Greca (PMN) encaminhou
Projeto de Lei Ordinária 005.00314.2017
com o intuito de parcelar novamente débitos com o Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) feitos na gestão de Gustavo
Fruet (PDT) e de novos depósitos que não foram feitos até março de 2017. Se os vereadores aprovarem
a lei, o parcelamento em até 60 vezes, que ia até
2021, pode ser esticado até 2033, quando completa
200 parcelas e 16 anos.
O projeto afirma que “fica o município de Curitiba autorizado a parcelar, em até 200 (duzentas)
prestações mensais, iguais e consecutivas, os débitos com seu Regime Próprio de Previdência Social
– RPPS”. O projeto trata das prestações dos dois
parcelamentos já firmados anteriormente, em de-

corrência da Lei nº 14.911, de 2016. De acordo com
a mensagem 40, enviada pelo prefeito aos vereadores, “a proposição legislativa promove a adequação
da realidade previdenciária municipal e, considerando o relevante interesse público da matéria, solicito que o presente Projeto de Lei seja apreciado
em regime de urgência”, afirma Greca.
Para o Sismuc, a intenção do prefeito ao alongar os débitos de 60 vezes para até 200 duzentas
parcelas mensais é diminuir os valores das parcelas
atuais e, no final de 12 meses, pode fazer o saque
de parte dos R$ 600 milhões aprovados com a Lei
ordinária 15.042/2017. Isso ocorre porque o decreto
1269/2017 definiu que não seria retirado dinheiro
do fundo. O intuito era fazer compensações financeiras até quitar o parcelamento realizado pelo ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) e também por Greca.
O sindicato considera que esse novo proje-

to de lei prejudica os servidores municipais. As
gestões estão com frequência fazendo ajustes
no caixa do IPMC e está faltando transparência
com relação aos recursos, aportes financeiros e
saques realizados. “Consideramos esse novo projeto lamentável. Estamos sem segurança com relação aos dados e esse tema tem que ser tratado
com mais clareza. Regimes de urgência vem justamente para atropelar o debate e o que percebemos é que o prefeito Rafael Greca está matando,
em doses homeopáticas, a joia da coroa, como ele
mesmo diz”, critica Giuliano Gomes, diretor do
Sismuc e membro do Conselho do IPMC.
De acordo com o Conselho de Administração
do IPMC, a situação financeira do fundo é preocupante. Na reunião do dia 27 de julho, os membros trataram do desinvestimento de recursos
previdenciários para fazer a complementação da
folha de pagamento e antecipação do décimo terceiro salário. Ou seja, recursos foram retirados de
aplicações para cobrir o caixa de aposentadorias e
pensões. “O desinvestimento nos meses de janeiro
a junho de 2017 chegam ao valor de R$ 158 milhões e o resgate de R$ 35 milhões para a primeira
parcela do décimo terceiro”, registra a ata. O mesmo documento revela que a folha do IPMC chega
a R$ 90 milhões, mas os repasses ficam em R$ 30
milhões, o que provoca “desinvestimento de R$ 60
milhões mensais”. Para o Sismuc, isso é reflexo da
falta de repasses do aporte financeiro que cabe à
Prefeitura de Curitiba.
AÇÕES JUDICIAIS. O Sismuc realiza uma assembleia em 11 de setembro para que a categoria decida entrar com ações judiciais contra o pacotaço
aprovado em junho. Uma dessas ações tem objetivo
de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal
que modificou o financiamento do IPMC. Os vereadores ignoraram três pareceres do Ministério da
Fazenda, da Previdência e do Projudis da Câmara
Municipal que consideravam ilegais os projetos. A
Fazenda, por exemplo, disse que “As reservas matemáticas projetadas no longo prazo são insuficientes
para o pagamento dos benefícios futuros, motivo
pelo qual é inadequada a aprovação de projetos de
lei que autorize o município de Curitiba a promover
a retirada do fundo previdenciário de mais de 600
milhões”, analisou.
Em agosto, o Sismuc ganhou ação judicial
contra descontos indevidos ao IPMC. Os valores
descontados eram sobre reflexos de horas extras,
descanso semanal remunerado (DSR), regime integral de trabalho (RIT) e outras verbas sobre o
risco de vida e saúde.
LIMINAR IMPEDIA SAQUE. A desembargadora Joeci
de Camargo, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), cassou a liminar mantida pelo desembargador Renato Braga Bettega que impedia o prefeito
Rafael Greca de sacar R$ 600 milhões do IPMC.

NÚMEROS

R$600
MILHÕES

Valor que a Prefeitura
ficou autorizada a sacar

11%
22%

14% 60 200
28% 2021 2033

Alíquota que vai subir dos servidores municipais

parte patronal até 2023

PARCELAS

PARCELAS
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RESISTÊNCIA. Número de greves municipais alcança 649 em 2016

Joka Madruga

Em 2017, a
tendência
é que os
números
contra o
funcionalismo
público sejam
piores

Em 2016, municipais lutaram para

MANTER DIREITOS BÁSICOS
D

por Pedro Carrano
ocumento do Departamento de Estudos e Estatísticas Intersindicais
(Dieese) computou o número de greves de 2016, tanto no
setor público quanto no privado.
A maioria das greves no serviço público ocorreu para evitar
perda de direitos ou salários em
atraso. São as chamadas pautas
defensivas. Somente 22% das
greves foram por temas propositivos e avanços.
Embora todos os setores do
funcionalismo público (federal,
estadual e municipal) tiveram o
predomínio dessas pautas defensivas, os municipais se destacam
nesse quesito, com 522 greves
defensivas contra apenas 307
propositivas – o que reflete o impacto de políticas de ajuste fiscal
nas cidades, forçando o servidor a
defender manutenção de direitos.
A principal pauta dessas greves foi contra o atraso salarial promovido por prefeituras: 35,6%,
seguida por condições de trabalho
(26,3%) e contra o atraso no Plano
de Cargos e Salários (15,4%).

No caso de Curitiba, com os
ataques de Greca (PMN), em
2017, a tendência é que os dados
referentes a 2017 serão piores.
“Em 2017, nossa pauta foi mais
para lutar contra a retirada de direitos”, analisa Irene Rodrigues,
da coordenação geral do Sismuc.
PÚBLICO X PRIVADO. No geral,
nos três níveis do funcionalismo
(federal, estadual e municipal)
foram 979 greves e mais de 96
mil horas paradas. Além de 121
greves em empresas estatais.
Uma característica dos indicadores do Dieese é o predomínio
de paralisações no setor público
em comparação com o setor privado, que apresentou 986 greves.
Esse dado representa uma mudança na tendência vista ao longo dos anos 2000, quando trabalhadores do setor privado tinham
recuperado iniciativa de lutas.
Prevaleceu também, em 2016,
a pauta defensiva de toda a classe trabalhadora, contra a retirada de direitos, própria do período
de gestão Temer (PMDB), a partir
do golpe de 2016, que vem retirando direitos trabalhistas.

NOVAS MOBILIZAÇÕES
LOCAL DE TRABALHO
Apenas 11,2% das greves ocorreram a partir de problemas nos locais de trabalho, mas
o que pode, ao mesmo tempo, apontar caminhos para a resistência contra retirada de
direitos. O local de trabalho é o espaço prioritário para cada servidor se organizar.
TERCEIRIZADOS TAMBÉM SE ENVOLVEM
Quase a totalidade das greves parte de trabalhadores da administração direta. Mas
o documento do Dieese destaca ainda, desde 2012, a incidência de greves entre
trabalhadores terceirizados. Isso acontece na esfera privada e também na pública, a
partir de trabalhadores em coleta de lixo e limpeza pública, rodoviários do transporte
coletivo urbano, enfermeiros e profissionais de OSs.

SINDICATOS E MUNICÍPIOS
RECORREM AO JUDICIÁRIO
A judicialização da greve e o envolvimento do Judiciário alcançou 33,8% das
negociações municipais. “Faz parte de um contexto de judicialização dos movimentos
sociais como um todo. Concede-se liminar para acabar com a greve. Os próprios
sindicatos acabam recorrendo também, principalmente quando as greves não alcançam
êxito”, comenta Ludimar Rafanhim, advogado do Sismuc.

Edição 140 | Setembro de 2017 |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E
DESPESAS JANEIRO A MARÇO DE 2017
Resultado do Período
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Mensalidades Recebidas

R$ -165.323,48
R$ 651.786,90
R$ 651.786,90

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

R$ 842.282,19
R$ 191.067,67
R$ 79.184,20
R$ 30.729,03
R$ 8.213,57
R$ 1.027,56
R$ 7.019,68
R$ 5.110,00
R$ 12.309,76
R$ 30.779,87
R$ 40,00
R$ 15.227,96
R$ 180,00
R$ 1.246,04

Utilidades e Serviços
Associação de Classe
Aluguel
Condomínio
Telefonia e Internet
Energia Elétrica/Copel
Seguros
Serviços de Terceiros
Assessorias
Diesse

R$ 272.514,70
R$ 26.694,72
R$ 9.000,00
R$ 10.524,73
R$ 10.675,71
R$ 2.181,10
R$ 5.102,89
R$ 6.951,00
R$ 195.950,53
R$ 5.434,02

Despesas Gerais
Manutenção Conservação e Limpeza
Combustíveis e Lubrificantes
Copa e Cozinha
Correios e Malotes
Despesas Judiciais
Condução
Estacionamento
Estacionamento Mensal
Xerox
Divulgações
Lanches e Refeições
Material de Escritório
Ressarcimento
Gratificações
Manutenção de Veículos
Cartório
Patrimonio
Contribuição
Formação
Eventos
Fundo Campanha Lutas
Organização de Base
Organização Social
Políticas Sindicais
Aposentados

R$ 378.699,82
R$ 45.261,94
R$ 1.343,16
R$ 1.938,66
R$ 22.400,40
R$ 10.809,97
R$ 8.311,88
R$ 89,75
R$ 3.960,00
R$ 2.742,20
R$ 16.578,52
R$ 1.884,93
R$ 1.706,24
R$ 56.568,75
R$ 15.791,69
R$ 23.070,76
R$ 210,77
R$ 3.755,23
R$ 6.000,00
R$ 2.652,59
R$ 15.247,50

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas Financeiras
Tarifas/Taxas

R$ 28.641,85
R$ 366,14
R$ 366,14

Receitas Financeiras
Juros Recebidos ou Auferidos

R$ 29.007,99
R$ 29.007,99

IMPOSTOS E TAXAS
IPTU
IR

R$ 4.442,39
R$ 620,70
R$ 3.821,69

RECUPERAÇÕES
Reembolso

R$ 972,35
R$ 972,35

EDUCAÇÃO. Reposição dos Professores da Educação Infantil
e trabalhadores de escolas deve ocorrer até 23 de dezembro

Sismuc e Secretaria de
Educação debatem reposição
das paralisações de 2017
Andrea Rosendo

R$ 136.809,10
R$ 1.000,00
R$ 80,00
R$ 485,78

Saldo Disponível em 31 de Março
de 2017
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento

R$ 653.519,05
R$ 4.899,69
R$ 91.651,30
R$ 556.968,06

Resumo Janeiro a Março de 2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
RECUPERAÇÕES

R$ 651.786,90
R$ 28.641,85
R$ 972,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

R$ 842.282,19
R$ 191.067,67
R$ 272.514,70
R$ 378.699,82

IMPOSTOS E TAXAS

R$ 4.442,39

Resultado Janeiro a Março de 2017

R$ -165.323,48

Curitiba - PR, 31 de Março de 2017

PAULO JULIANO DA SILVA
CRC-PR 055982-6
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Paralisações ocorreram em virtude do Pacote de Maldades do prefeito Rafael Greca

A

reunião realizada no dia 24 de agosto entre
o Sismuc e a Secretaria Municipal de Educação(SME) debateu o cumprimento do Calendário Escolar 2017 e a reposição dos dias
letivos referentes aos meses de março, abril e junho,
quando ocorreram as paralisações contra o pacotaço
do ajuste fiscal de Rafael Greca. Os Professores da
Educação Infantil e os trabalhadores das escolas deverão fazer a reposição até o dia 23 de dezembro.
Segundo a secretária da Educação, Maria Silvia
Bacila Winkeler, as propostas de reposição deverão ser
elaboradas pelos Cmei’s, referendadas pelo conselho
da unidade e encaminhadas ao Departamento de Planejamento, Estrutura e Informações (DPEI). O horário
definido para o atendimento das crianças será aos sábados - com almoço garantido - das 7h30 às 12h30. Os
profissionais realizam intervalo até as 13h30 e hora
atividade até as 16h30.
A reposição é para todos os servidores que aderi-

ram à greve dos servidores e pode ser realizada dentro
do equipamento onde o servidor esteja lotado ou em
outro local definido pelo cronograma que será organizado pelos Núcleos Regionais de Educação (NRE).
Os servidores da educação ligados ao Sismuc deverão
acompanhar o Calendário das Unidades Escolares.
LIMINAR FAVORÁVEL. O advogado do Sismuc, Ludimar
Rafanhim, informou aos presentes que o Sismuc recebeu liminar favorável na ação que movia na justiça
para impedir que os servidores mobilizados - em greve
entre os meses de março a junho - contra o pacotaço
de ajuste fiscal não fossem penalizados. Na decisão, a
liminar anula os descontos que não deveriam ter sido
executados na folha de pagamento. Em resposta a essa
questão, a SME reafirmou que, de acordo com o que
está previsto na liminar e o que será homologado em
juízo, a reposição salarial acontecerá, bem como a retirada das faltas dos servidores.

CALENDÁRIO DA REPOSIÇÃO
De acordo com a Secretaria da Educação, a
escola fará o seu plano de reposição, conforme
a realidade de cada unidade escolar. A SME
sugere que comece dia 2 de setembro e termine
em 23 de dezembro. No entanto, é necessário
que o plano de reposição seja aprovado pelo
Conselho Escolar e pelo Departamento de
Planejamento, Estrutura e Informações.

DIA DA SEMANA aos sábados
PRAZOS De 2 de setembro a
23 de dezembro de 2017
HORÁRIO COM CRIANÇAS 7h30 às 12h30
HORÁRIO DE HORA ATIVIDADE
13h30 às 16h30
INÍCIO DO RECESSO ESCOLAR 23/12/ 2017
PREVISÃO PARA RETOMADA DAS AULAS
segunda semana de fevereiro de 2018
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TERCEIRIZAÇÃO. Modelo pretende terceirizar atendimentos na saúde e educação do município

Vereadores de Curitiba
aprovam organizações
sociais às pressas
temendo ocupação
Manoel Ramires

Projeto aprovado na Câmara abre espaço para terceirizar atendimento na saúde e educação

A

Por Manoel Ramires
Câmara Municipal de Curitiba voltou a ter
uma sessão tensa. Os vereadores enfrentavam protestos dos servidores municipais
contrários a adoção de organizações sociais
na saúde e educação. As OSs eram proibidas de atuar
nessas áreas por causa de uma lei de 1997. Porém, o
legislativo aprovou a mudança. O debate foi encerrado quando os trabalhadores tentaram ocupar as galerias. A votação ocorreu em menos de cinco minutos
com a aprovação do projeto em primeiro turno.
Para o vereador Goura, o regime de urgência prejudicou todo o debate. As comissões de educação e
saúde não puderam sequer fazer a discussão. Apenas
a comissão de Redação, Constituição e Justiça. “O regime de urgência retira a possibilidade do debate qualificado. Tem diversos pontos para serem debatidos e
não tivemos tempo. O legislativo está subserviente.
Quem manda somos nós vereadores ou o prefeito de
Curitiba? Pela forma que está, o prefeito acumula cargo de prefeito e de presidente do legislativo”, critica.
Entre ser apresentado e votado em regime de
urgência sumaríssimo, o projeto do prefeito Rafael
Greca (PMN) para alterar a lei municipal 9.226/1997
tramitou em apenas dez dias na Casa. Tempo insuficiente para fazer um debate aprofundado. A transparência na fiscalização foi o principal ponto de
objeção dos vereadores. “Um grande problema das
Organizações Sociais é que a transparência não existe. Por exemplo, na FEAES, o conselho tem nove pessoas, sendo cinco da Prefeitura de Curitiba”, compara a vereadora Josete (PT). Para ela, se tem médico
fazendo ‘operação tartaruga’, a saída é fiscalização
mais rigorosa via processo administrativo, sindicância e exoneração. “Nós temos formas de controle,
portanto, isso não é argumento para terceirizar o
atendimento”, critica Josete. A petista cobrou a falta
de fiscalização do legislativo e afirmou que vai encaminhar dois pedidos de investigação sobre o ICI e
contratos de transporte em Curitiba.
Para Noêmia Rocha (PMDB), a intenção do prefeito Rafael Greca não é melhorar a saúde. Os problemas
são de gestão. Noêmia questiona se a vinda da organização social não é para atender interesses de campanha.“O município tá comprando um produto ruim
para agradar os empresários. Esse é a real intenção
do projeto”, suspeitou.

TRANSPARÊNCIA. Parlamentares são suspeitos de ficar com salários de funcionários dos gabinetes

Vereadores de Curitiba
são acusados de corrupção
Por Manoel Ramires

O

Ministério Público do Paraná
apresentou denúncia contra
mais três vereadores da Câmara
Municipal de Curitiba. Trata-se de Rogério Campos (PSC), Giovani Fernandes (PTB) e Osias Moraes (PRB). Eles
são suspeitos de ficarem com parte dos
salários de seus funcionários. A mesma
acusação já envolvia a vereadora Kátia
Dittrich (PSD) e Thiago Ferro (PSDB).
Todos da base do governo de Rafael
Greca (PMN). Todos eles serão investigados por uma comissão processante,
uma vez que a Comissão de Ética não
tem pode para cassar mandatos.
Diante da acusação, o presidente

da Câmara Municipal, Sérginho do Posto (PSDB) defendeu seus colegas e a
Casa. “A Câmara Municipal tem vivido
dias turbulentos, mas há estabilidade.
Nenhuma das denúncias atingem a administração da Câmara, ou até mesmo
a presidência. É importante separar os
fatos e toda denúncia será investigada
pela Câmara”, defende o presidente.
À Câmara Municipal, Serginho do
Posto confirmou que a instituição forneceu documentos a respeito desses
três mandatos ao Ministério Público.
Segundo ele, os ofícios recebidos pelo
Ministério Público apenas pediam
documentos e informações sobre os
mandatos, sem configurarem denúncia contra os vereadores.

Chico Camargo | CMC

Presidente Sérginho do Posto afirmou que a Casa não está envolvida

|7

Edição 140 | Setembro de 2017 |

na pauta

Defesa do presidente alegava que
procurador-geral agia politicamente

Lula Marques

População brasileira cresce e se
concentra nas grandes cidades
Estima-se que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes e
uma taxa de crescimento populacional de 0,77% entre 2016
e 2017, um pouco menor do que a taxa 2015/2016 (0,80%).
O município de São Paulo continua sendo o mais populoso
do país, com 12,1 milhões de habitantes. Curitiba fica em 8a
com 1.908.359. Em 2017, pouco mais da metade da população
brasileira (56,5% ou 117,2 milhões de habitantes) vive em
apenas 5,6% dos municípios (310), que são aqueles com mais
de 100 mil habitantes. (IBGE)

0,34%

Projeção
do PIB em 2017,
segundo o Banco
Central. O dado
revela estagnação
econômica.

CUT lança calendário de
mobilizações contra reformas
e privatizações

Aécio Neves e Michel Temer foram denunciados pelo procurador-geral da República

Dino Santos

A CUT divulgou um calendário de
lutas contra as reformas Trabalhista
e Previdenciária e contra a entrega
das empresas públicas. A próxima
ação, que começa no dia 7 de
setembro, quer recolher ao menos
1,3 milhão de assinaturas para enviar
ao Congresso Nacional um projeto
de lei de iniciativa popular que
revogue a plataforma de retirada dos direitos trabalhistas. No
dia 14 de setembro, a CUT ajuda a organizar um dia de lutas ao
lado do movimento Brasil Metalúrgico em defesa dos empregos
na indústria e das estatais. No dia 3 de outubro, aniversário da
Petrobrás, será a vez de o Rio de Janeiro e das principais capitais
do país promoverem manifestações contra a entrega da empresa
e de outros patrimônios públicos. (CUT)

Deputados aprovam retorno de
bebidas nos estádios do Paraná
A venda e o consumo de cerveja e chope nas arenas
desportivas e estádios do Paraná foi aprovada na Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep). O projeto prevê comercialização
desde a abertura dos portões para acesso do público até
o término do evento. Há previsão, ainda, de que 20% das
cervejas e chopes vendidos sejam de origem artesanal e de
produção paranaense. (Alep).

Fachin nega pedido
de Temer e mantém
Janot em investigação
Porém.net
O presidente Michel Temer (PMDB)
sofreu uma derrota no Supremo Tribunal
Federal (STF). O ministro Edson Fachin
negou o pedido da defesa do presidente
que queria impedir que o procurador-geral Rodrigo Janot permanecesse na investigação a partir das denúncias da JBS. O
MPF havia pedido para investigar Temer
por corrupção passiva. Porém, os deputados federais impediram que a investigação
continuassem.
Na decisão, Fachin disse que não há indícios de parcialidade por parte de Janot.
“O apontado fatiamento das acusações
não indica parcialidade e, por consequência, não configura causa de suspeição, na

medida em que cada apuração é marcada
por amadurecimento em lapso temporal
próprio”, decidiu.
O presidente também havia dito que
Janot tinha fixação em Temer. Mas, para
Fachin, reportagens não podem ser parâmetro para definir a possível perseguição.
A derrota de Temer no STF deve enfraquecê-lo em uma possível segunda denúncia por parte do Ministério Público Federal.
Assim como a defesa do ex-presidente Lula,
o presidente tinha optado por politizar a investigação. Agora, Janot ganha força para
uma segunda denúncia antes de entregar
seu cargo no dia 17 de setembro à nova
procuradora-geral, Raquel Dodge. O procurador deve utilizar delação premiada do doleiro Lúcio Funaro contra o presidente.

Confetam participa de lançamento
da Campanha pela Redução da
Desigualdade Social no Brasil

Parabéns, vereadores
de Curitiba! O inconformismo
com a saúde fazem com
que busquemos novas
alternativas para
melhorar a vida
das pessoas!

Confetam

Pier Petruziello,
ao comemorar
terceirização via
organizações sociais
Jokadivulgação
Madruga

As instituições integrantes do Fórum
Nacional pela Redução da Desigualdade
Social lançou hoje, em Brasília, a campanha nacional “Desigualdade: isso é da
sua conta”. O lançamento ocorreu nesta
manhã, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. A Confederação dos
Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam/CUT) foi representada no

evento pela diretora Eliene Martins.
A Campanha pela Redução da Desigualdade Social no Brasil está estruturada em seis eixos: mudar o modelo
tributário, preservar e ampliar os direitos sociais, preservar e ampliar políticas públicas de valorização do trabalho,
aumentar investimentos públicos em
educação, reforçar a função social do
Estado e ampliar a democracia e a participação social.
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Agenda
Setembro
04
05
07

Coletivo dos
Trabalhadores do
Administrativo | Saúde | FCC

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

Coletivo dos
Representantes

Reunião às 9 e
às 14h | sede do
Sismuc | 2º andar

23º Grito dos/as
Excluídos/as:
“Por direitos e
democracia a
luta é todo dia”

08h30 | Paróquia São João
Batista/Vila das Torres | R.
Baltazar Carrasco dos Reis,
696 | Rebouças, Curitiba

Ap
e

14

Coletivo dos
Aposentados

Horário: 14h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

Coletivo de
Polivalentes | FAS | Fiscais

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

na
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s
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Sismuc

CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

16

19

Seminário sobre
Previdência Social
Tema: Aspectos municipal
(IPMC e CuritibaPrev) e
nacional (INSS)

Horário:
das 8h30 às 18h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

Curso Negritude,
Branquitude e Novos Olhares
| Formação em Raça/Sismuc/
Cepat
Tema: Religiões de matriz
africana com foco na Umbanda

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

20 a 23

16º Jornada de
Agroecologia

RESENHA

Lapa | Paraná

Outubro
09
10

11

Divulgação

O mundo
violento criado
por Rubem
Fonseca
Por Pedro Carrano

Coletivo dos
Trabalhadores do
Administrativo | Saúde | FCC

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

Coletivo dos
Representantes

Reunião às 9 e
às 14h | sede do
Sismuc | 2º andar

Curso Negritude, Branquitude
e Novos Olhares | Formação
em Raça/Sismuc/Cepat
Tema: Lei do racismo: realidade
social e relações étnico-raciais

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

Coletivo dos Trabalhadores
da Educação | Prof. Educação
Infantil | Smelj

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

Ler os livros do contista brasileiro Rubem
Fonseca é sempre uma ótima experiência,
mesmo se a qualidade do livro estiver um pouco aquém do esperado.
Este autor se especializou desde os anos
1970 em adaptar o gênero do romance e do
conto policial para a realidade tropical e brasileira, temperando as histórias de detetive com
as marcas de nossa realidade, a violência urbana, a corrupção dos poderosos, a criminalidade. Às vezes acertando em cheio e impactando,
caso de livros como “A Grande Arte”, “Feliz
Ano Novo” ou “Os Prisioneiros”.
No livro “Calibre 22” (Editora Nova Fronteira, 2017), são 31 contos deste autor de mais
de 30 livros. No geral, predomina o surpreendente. O autor, então, expõe a cru um mundo
violento, mesmo sob a ótica de personagens

reais, imorais, marcados pelo preconceito, pela
violência contra mulheres e LGBTI.
São relatos sempre com o uso da primeira
pessoa (Eu), com narradores desacreditados e
na faixa dos 50 anos, vivendo suas paixões, obsessões e pulsões sexuais.

