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servelino, o servidor

O

Que os traidores
não se esqueçam:
Não desistiremos!

atual cenário de ataque da gestão Rafael Greca (PMN) requer algumas reflexões dos servidores públicos municipais. Mesmo diante da intensificação
do pacote de maldades do prefeito, precisamos
mantermos em luta e avaliarmos o papel do sindicato neste contexto de retirada de direitos da
classe trabalhadora. Passamos momentos difíceis, de violência, agressões e violações, mas
sempre enfrentando os desmandos da gestão
com muita luta e mobilização.
Mesmo diante da grande resistência e união dos
trabalhadores, a gestão
Greca conseguiu aprovar,
com o auxílio de sua base
aliada na Câmara de Vereadores, o seu pacote de
maldades contra a categoria. Diante da truculência
e da falta de diálogo da
prefeitura, uma das alternativas foi a judicialização
de ações sindicais para
que servidores e servidoras tenham seus direitos
garantidos.
Neste sentido e diante
de uma conjuntura política desfavorável a classe
trabalhadora, o Sismuc
discutiu com sua base o
ingresso de ações judiciais coletivas contra as
leis do pacotaço. O alvo
é garantir o reajuste da
data-base de 2017, a manutenção do 13º salário
com integralidade da remuneração, do auxílio-alimentação e dos direitos consolidados nos planos de carreira (enquadramento dos professores
da educação infantil e crescimento vertical para
os demais servidores), entre outros.

colocar na conta dos servidores e os culpa pela
má administração dos recursos públicos. Passados dez meses de gestão, vemos que o chamado
“plano de recuperação” não surtiu em nada aos
cofres públicos.
Neste contexto, a prefeitura tem demonstrado a quais interesses serve, quais suas prioridades e age com dois pesos e duas medidas; como
no caso do reparcelamento da dívida do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) em 200 vezes, aprovada
recentemente no Legislativo, tendo apenas seis
vereadores contra.
A alteração fez parte
das mudanças na previdência, que também aumentou a contribuição
dos servidores de 11%
para 14%. Por um lado, a
prefeitura opta em descapitalizar o fundo, tirando
dinheiro da previdência
e podendo aplicar na especulação do mercado
financeiro. Ou seja, novamente o servidor tem que
ser punido.
O trabalhador segue
pagando o pato e sentindo na pele as maldades
contínuas dessa gestão.
Apesar de o caminho
trilhado ser de dificuldades, nós do Sismuc
não fugiremos a luta e
usaremos todas as alternativas possíveis para
garantia de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público.
Diferentes dos atuais gestores e mandatários na Câmara, nós não somos passageiros no
serviço público. O dia 27 de junho está marcado
nas mentes e corações dos servidores. Que os
gestores e seus aliados não se esqueçam disso,
pois se um só traidor acha que tem mais poder
que um povo, que este povo (e este traidor) não
esqueça facilmente.

a prefeitura opta
em descapitalizar o
fundo, tirando
dinheiro da
previdência e podendo
aplicar na especulação
do mercado financeiro.
Ou seja, novamente o
servidor é punido

Neoliberalismo na prática. O funcionalismo público é o alvo da vez dos atuais governos
na esfera municipal, estadual e federal. A gestão de Greca segue essa cartilha. Ele opta por
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NO PREJUÍZO. Medidas de Greca representam perdas consideráveis. Congelamento da
data-base, plano de carreira, aumento de alíquotas fazem parte deste pacote

Pacotaço já representou mais de
35% em perdas para servidores
Joka Madruga

PERDAS SALÁRIAIS

R$ 944
Foi o que já perdeu um servidor
com vencimento de

R$ 2 mil

R$ 1.594
Foi o que já perdeu um servidor
com vencimento de

R$ 4,5 mil

Manifestação dos servidores contra o pacotaço do prefeito Rafael Greca

O

Por Júlio Carignano

congelamento da data-base, do plano de
carreira e as medidas do pacotaço do prefeito Rafael Greca (PMN) já representam
perdas entre 29% e 36% em seus vencimentos. É o que aponta estudo solicitado pelo Sismuc ao Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Os números
são baseados na estimativa de reajuste de 5,78%
para outubro (mudança da data-base).
Os dados analisam as atuais perdas que os servidores já apresentam desde o início de 2017 devido ao adiamento da data-base de 31 de março,

bem como dos crescimentos – horizontal e vertical
– paralisados junto com a Lei 11000 e os planos de
carreira dos servidores. Além disso está refletido o
aumento de impostos ao funcionalismo municipal e
aplicação do “Plano de Recuperação de Curitiba”,
conhecido como pacotaço.
A metodologia do estudo leva em consideração
ainda a mudança da alíquota do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC), de 11% para
14% na contribuição, e a projeção do acréscimo previsto para a alíquota do Instituto Curitiba de Saúde
(ICS), de 3,14% para 4,29%, mais R$ 49,56 por dependente, além da perda do preço do vale-transporte, que passaria a ser adquirido como cartão.

O estudo do Dieese tomou como exemplo inicial
um servidor com vencimento de R$ 2 mil e 10 anos
de serviço público, tendo a lei referente ao plano
de carreira (Lei 11000) como parâmetro. Hoje, este
servidor já deixou de ganhar 22,7% desde o começo
de 2017, ou o equivalente a R$ 493,76. Ele também
chega a perder de modo geral- calculando vencimento básico, adicional, vale transporte e descontos – 36%, ou R$ 944.
Se considerarmos um servidor com vencimento
de R$ 4,5 mil e 10 anos de serviço público, este já deixou 13,16% desde o começo de 2017, ou equivalente
a R$ 581. Quanto as perdas de modo geral, a perda
foi de R$ 29,36%, o que equivale a R$ 1.594,58.
Para o Sismuc, o arrocho salarial é uma política do governo que quer “fazer caixa” na prefeitura
com recursos dos servidores. Greca opta em punir
o funcionalismo, quando adota medidas de renúncia fiscal e escolhe priorizar o aumento do contrato
com empresas e terceirizados.

ECONOMIA. Desemprego, recessão e perda do poder aquisitivo puxaram inflação pra baixo

Trabalhador não sente queda da inflação
Por Júlio Carignano

O

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE) divulgou em setembro que o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos 12
meses anteriores havia registrado 1,73%. Já a prévia do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA15) ficou 0,24 ponto percentual abaixo da taxa de agosto,
quando marcou 0,35%.
A baixa da inflação não tem refletido diretamente ao
consumidor, pois ela resulta de um cenário de recessão,
desemprego e a perda do poder aquisitivo da população,
como aponta Sandro Silva supervisor técnico do Dieese.
“A inflação teve um significativo aumento em 2015 e 2016,

um acumulado de 17,65% em dois anos. Aliado a isso agravou-se a crise econômica que atingiu o mercado, causou
redução dos empregos formais e aumento do desemprego.
Um histórico danoso ao trabalhador”, afirma Sandro.
Antes de comemorar números, a população precisa
entender o custo benefício desta matemática da inflação.
“Duas questões devem ser consideradas quando falamos
de inflação: uma questão são os preços e outra é a renda
dos pesquisados. Por mais que a inflação esteja baixa, os
indicativos apontam perda do poder aquisitivo da população desde 2015. É preciso considerar todo esse conjunto
de fatores. O simples cálculo da inflação é limitado”, aponta Sandro Silva, acrescentando que os indicadores não
apontam uma retomada consciente da economia.

Agravou-se
a crise econômica
que atingiu o
mercado, causou
redução dos
empregos formais e
aumento do
desemprego
Sandro Silva, Dieese
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CONTAS CURITIBA.
Secretário de Finanças
de Curitiba cogita
congelamento de salário
dos servidores em 2017

Greca deve
enviar à
Câmara novos
projetos que
tratam de
impostos

O

Por Manoel Ramires

pacote de maldades do ajuste fiscal
do prefeito Rafael Greca (PMN) pode
não ter chegado ao fim. Em prestação
de contas na Câmara Municipal, o secretário de finanças Vitor Puppi deu a entender
que a reprovação de algumas medidas como
elevação do ITBI e ISS não agradaram a gestão.
Puppi ainda cogitou que os servidores municipais, que tiveram data-base alterada para 31
outubro, podem ficar com os salários congelados em 2017 em nome da austeridade fiscal.
O secretário disse que arrecadação de
impostos ficou abaixo do esperado pela gestão. Embora o IPTU tenha crescido nos últi-

Secretário aponta que pacotes de maldades não se encerram

mos anos, sendo de 7,98% em 2017, que é
o primeiro ano de mandato de Rafael Greca
(PMN), a estimativa de elevação da arrecadação via esse imposto é de apenas 1,17% em
2018. Em contrapartida, o ISS de Curitiba
caiu de R$ 108 milhões em 2014 para R$ 91
milhões. Ele admitiu que a estrutura municipal aumentou nos últimos anos, resultado
da gestão de Gustavo Fruet, com 30 equipamentos a mais, enquanto que a arrecadação
do município não acompanhou a trajetória.
Mesmo assim, após os reajustes, a prefeitura
encerrará o ano no azul. “Nós vamos encerrar o ano sem novas dívidas”, anotou.
Em números gerais, a previsão orçamentária
de Curitiba está em R$ 7,3 bilhões, sendo R$ 4,8

Despesas com pessoal

50,15%
44,43%

no terceiro trimestre de 2017
em 2018

(prevendo congelamento de salários)

bilhões realizadas até agora. De acordo com o secretário, o
caixa da prefeitura de Curitiba está no positivo em R$ 440
milhões de reais após o ajuste fiscal. Por outro lado, para
2017, a cidade tinha R$ 614 milhões de despesas sem empenho. Destes, faltam pagar R$ 248 milhões.

SAÚDE. Márcia Huçulak prestou contas do segundo quadrimestre de 2017
Chico Camargo | CMC

Secretária
defende a
inclusão de
Organizações
Sociais na
gestão da
rede municipal

Secretária não esclarece dúvidas sobre
reformulação do sistema de saúde
Por Júlio Carignano

A

secretária municipal de Saúde, Márcia
Huçulak, esteve na Câmara de Vereadores, para prestar contas do segundo quadrimestre de 2017. Na audiência pública, a gestora da pasta respondeu questionamentos dos
vereadores sobre investimentos no setor, segurança das unidades e a gestão dos servidores,
porém seguem as dúvidas sobre o “novo modelo” de saúde que vem sendo anunciado pela administração municipal.
Essa reformulação do sistema segue sendo
uma incógnita, na opinião do Sismuc. A gestão
não debateu com a população e com os servidores

públicos as mudanças. “Toda vez que se discutiu
mudanças do modelo de atenção à saúde aconteceram debates, conferências e participação da
população” afirma a servidora da saúde e coordenadora do Sismuc, Irene Rodrigues, que acompanhou a prestação de contas.
A secretária admitiu que não há planejamento
da pasta em relação ao déficit do quadro funcional de servidores da área. A saúde já teve mais
de 7 mil servidores e atualmente conta com um
efetivo de 6.711 trabalhadores, número que deve
diminuir ainda mais devido as aposentadorias e
a ausência de concursos públicos. Por estar em
debate a mudança de modelo, Márcia Huçulak
afirmou não ter resposta à questão.
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Desmonte do Estado
atinge Assistência
Social e Saúde
Por Déa Rosendo
Em pouco menos de um ano, Temer
cancelou programas como a Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB),
reduziu investimentos do Programa
Mais Médicos (PMM) e prejudicou
programas como o Saúde da Família
(PSF) entre outros.
Na Assistência Social, de acordo
com os dados do Siga Brasil, o governo
federal reduziu em mais de R$ 458
milhões os recursos para co-financiar
o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) nos 5.568 municípios brasileiros.

Servidores públicos
pagam o preço
de políticas de
desmonte do Estado
e de ajuste fiscal

Desmonte. CNM afirma que folha dos
servidores não aumentou muito em dez anos

Temer desmonta o Estado;
municípios pagam a conta
Por Pedro Carrano, com informações de Thea Tavares

A

atual redução de investimentos em Saúde, Educação e no salário dos servidores públicos partiu de
política nacional.
Em maio de 2017, reunião entre o governo Temer e a
Confederação Nacional de Municípios (CNM), os municí-

pios suplicavam ajuda em relação dívida com a Previdência, em torno de R$ 75 bilhões. Mas, na mesma reunião, a
CNM se comprometeu a apoiar o desmonte proposto pelo
governo federal, entre as quais a previdenciária.
Porém, a própria CNM afirma no documento “A crise
nos municípios” que não houve, em dez anos grande aumento de gastos com o funcionalismo.

Pacotaço nas cidades. No primeiro semestre de 2017, servidores de Curitiba e região metropolitana, arcaram com aplicação
de ajustes fiscais, com votações apressadas,
cerco policial e postura antidemocrática.
Noutras cidades, caso de Florianópolis (SC) a prefeitura buscou a austeridade
e foi impedida por paralisação de noventa
dias dos servidores. Já em Porto Alegre
servidores recebem salários parcelados.
No Paraná, em 15 de maio de 2017, o
prefeito de Curitiba e de outras 29 cidades
da região metropolitana assinaram documento afirmando que só pagariam aumento de salário condicionados aos recursos
de prefeituras. Houve assessoria de Renato Follador, comentarista da Rádio CBN e
especialista em previdência privada.
Os legislativos de Colombo e Araucária, junto com Curitiba, recebem as
primeiras mensagens de pacotaço para
analisar. O método do atropelo e do tratoraço foi provado por pessoas como Neide
Nóbrega, professora da rede municipal
de Araucária há 11 anos:
“A gente estava na praça, na rua, num
dia de greve, as pessoas viram que eles
iam fazer a aprovação, e fomos para a Câmara. Eles saem de lá, vão para uma sala
fechada e aprovaram, absolutamente sem
debate”, afirma a professora.

LOTAÇÃO. Gestão quer aumentar número de crianças por sala de aula nos cmeis

Greca pretende dificultar ainda
mais o trabalho de professores
de educação infantil
Por Julio Carignano e Pedro Carrano

O

Sismuc convoca professores da Educação Infantil para Assembleia Extraordinária, no dia 25 de outubro, às 19h, no sindicato. A principal pauta
é o dimensionamento e relação adulto/criança por turma.
O prefeito Rafael Greca sinaliza possível mudança na deliberação número
02/2012 do Conselho Municipal de Educação que versa sobre dimensionamento
das turmas e relação adulto/criança.
A mudança do número de crianças por profissional vai afetar também a organização das turmas. Na turma B1, por exemplo, hoje são 15 crianças por profissional. Com essa nova diretiva da gestão, o número passa para 18 no total.

Pedro Carrano
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MOVIMENTOS SOCIAIS. Lideranças apontam perdas de direitos nos últimos anos

Parcerias com movimentos sociais é
fundamental para enfrentar retrocessos
Fotos: Manoel Ramires

C

Por Manoel Ramires
ada dia que passa, os brasileiros se dão conta que a agenda
liberal adotada nos governos
federal, estadual e municipal
faz apertos apenas nos trabalhadores
enquanto mantém regalias dos mais
ricos. De um lado, se congela salários,
carreiras, programas sociais e se faz
cortes em áreas voltadas para a população. De outro, os juros seguem altos,
os governos perdoam sonegadores e
ainda mantém isenções. O resultado
disso tudo é o enfraquecimento das
lutas sociais. Em ciranda do Sismuc,
atores de diversas áreas apontaram
os retrocessos e a necessidade de aumentar as parcerias para enfrentar a
agenda conservadora.
A mudança de rumo foi tema do professor Paixão, liderança do movimento
negro. Ele destacou que a intolerância
tem se tornado uma marca no Brasil e
os movimentos sociais têm sentido isso
na pele. “Em pleno século XXI, estamos
vivendo um momento bem difícil com
tanto ódio nas redes sociais”. Paixão
afirmou que em Curitiba a situação se
agrava uma vez que os três governos federal, estadual e municipal têm o objetivo de agradar o mercado e atender sua
agenda, dando as costas para o povo.
Pensamento semelhante de Casturina Berquó, que coordena a pasta de
movimentos sociais do Sismuc. “Para
onde olhamos, vemos um direito sendo
retirado. Se ficarmos isolados apenas
em nossas pautas e não somarmos forças, vamos perder todos. É necessária
uma luta constante contra aqueles
que tomaram o poder para impor uma
agenda sem povo e a favor do mercado
apenas”, direciona.

Movimentos
sociais
apontam
retrocessos
em seus
segmentos

É recente
essa visão
de que é
necessário
fazer a luta de
classes aliando
a pautas
específicas.
Não é possível
falar de
exploração
sem citar a
escravidão.
Professor Paixão

O governo
de Temer exclui
as mulheres
dos postos de
comando. Em
Curitiba, elas não
são nem 50%
do secretariado.
Somos muitas,
mas temos poucos
direitos.
Maria Aparecida dos
Santos, coordenação
mulheres

Somos
considerados
pecadores,
criminosos e,
posteriormente,
doentes. As
comunidades
terapêuticas
funcionam como
verdadeiros campos
de concentração
religiosos.
Márcio Marins, Dom
da Terra Afro LGBT

PACOTAÇO. Governo de Greca não fez prestação de contas desde que assumiu
Contribuição
IPMC
Desconto atual

3,14%

Gestão quer aumentar
alíquota dos servidores no ICS
Por Júlio Carignano

4,29% O
Novo valor
pretendido

s conselheiros do Instituto
Curitiba de Saúde (ICS) foram
pegos de surpresa no começo
de outubro com o envio do Ofício nº
012/2017. Este texto faz convocatória para uma reunião extraordinária
entre seus membros. A gestão de Rafael Greca (PMN) busca referendar o
aumento de alíquota aos servidores
públicos. Conforme a proposta, o desconto passaria dos atuais 3,14% para
4,29%. É mais uma etapa do Pacote

de Maldades que deve ser discutido
na Câmara Municipal de Curitiba.
Na opinião dos conselheiros que
representam os trabalhadores, é mais
um golpe de uma gestão que põe tudo
na conta dos trabalhadores. “A gestão
está novamente colocando na conta do
servidor mais esse ônus. Já não tivemos
reajuste de salário até o momento e
agora mais esse golpe”, aponta Rosemeire Barbieri, conselheira do ICS. Ela
pontua que o Conselho Fiscal do ICS sequer foi convocado neste ano para uma
reunião de prestação de contas.

Há uma
lacuna entre
o movimento
estudantil e o
sindical. Me
parece que os
jovens, depois
que entram
no mercado de
trabalho, não
seguem na luta.
Juliana Mildemberg,
movimento estudantil

Quando
fizemos a ocupação
do Iphan, não
era apenas a
luta contra o fim
do Ministério
da Cultura. Por
trás havia uma
tática. Era a
demonstração
de resistência ao
golpe.
Guilherme Daldin,
militante cultura

Vereadores aprovam
novo parcelamento
do IPMC
CMC
A Câmara Municipal autorizou a
Prefeitura de Curitiba a reparcelar em
200 prestações suas dívidas com o IPMC
(Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Curitiba). Apenas 6
parlamentares votaram contra o projeto
de lei (005.00314.2017), argumentando
que o Executivo devia honrar o
acordo anterior, de quitar o débito em
60 vezes. Com isso, em vez de pagar
R$ 5,8 milhões por mês ao IPMC, o
Executivo arcará com parcelas R$ 1,34
milhão – deixando um “saldo” de R$ 4,5
milhões para a Prefeitura de Curitiba.
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na pauta
Um ano da
Primavera Secundarista

Leandro Taques

A Primavera Secundarista,
movimento que surgiu da
insatisfação de estudantes com
medidas do governo Temer como a
PEC 55 que congelou investimentos
públicos para os próximos 20 anos e
a MP de reforma do ensino médio,
completa um ano neste mês. Em
outubro de 2016, estudantes fizeram
das escolas o principal instrumento
de enfrentamento contra os ataques do governo. Dormiram nas
escolas, fizeram suas próprias refeições, coordenaram debates,
oficinas, rodas de conversas, aulas públicas, atividades culturais e
de autogestão, sem descuidar do ambiente escolar.

1.155
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REFORMA. Ideia é conseguir 1,3
milhão de assinaturas em todo o país

Sismuc coleta
assinaturas contra a
reforma trabalhista
Por Manoel Ramires
O Sismuc está participando de uma
campanha nacional para coletar 1,3 milhão de assinaturas contra a reforma
trabalhista que entra em vigor no dia
11 de novembro. A ideia é protocolar no
Congresso Nacional um projeto de lei de
iniciativa popular (PLIP) que barre as alterações feitas na CLT.
De acordo com Graça Costa, diretora
nacional da CUT, os servidores também
têm sido atingidos pelas reformas de Michel Temer. “Esses impactos começaram

com a PEC da Maldade, que congelou
investimentos públicos na saúde, educação, segurança e assistência social por
20 anos. Isso reflete no repasse de verbas para os municípios, na falta de verbas
para abrir creches, postos de saúde, comprar ambulâncias etc”.
A coleta de assinaturas está sendo feita
nos locais de trabalho, via representantes
por local de trabalho. Também são recolhidas pela direção em coletivos, encontros e
durante assembleias. O material recolhido
será encaminhado à Confetam e, posteriormente, à CUT, que proporá o PLIP.

Foi o total de escolas ocupadas na Primavera
Secundarista. No Paraná, estado que mais
concentrou ocupações, o número chegou a 845.

Rodrigo Fonseca | CMC

Primavera floresceu novas
pautas da luta secundarista
As ocupações realizadas no ano passado serviram para
aumentar a bagagem de luta dos estudantes e prepará-los
para lutas do movimento estudantil que seguem em pauta.
Passado um ano, os estudantes consideram o movimento um
marco histórico de reorganização dos secundaristas no país.
Hoje, a pauta do movimento inclui o fechamento de turmas e
escolas, a luta contra propostas que visam restringir o debate
político no ambiente escolar – como a “Escola sem partido”
e as denúncias de má administração dos recursos públicos
da educação. Neste mês, secundaristas organizarão atos e
intervenções culturais em Curitiba. O objetivo é mostrar que
o movimento estudantil segue em estado de alerta contra os
ataques dos governos de Temer e do tucano Beto Richa.

Desigualdade nas escolas
A reforma do ensino médio, que já apresenta resultados como
a redução do número de estudantes e de turmas. Especialistas
ressaltam que a reforma aumenta a desigualdade entre escolas,
já que unidades não são obrigadas a disponibilizarem as cinco
áreas de conhecimento, forçando a formação técnica para os
alunos de perfil socioeconômico mais baixo.

A reforma
do ensino médio
vem trazer um
futuro sem futuro
para a juventude
brasileira
Guilherme Barbosa,
diretor da UBES
Thea
divulgação
Tavares

Orçamento aprovado na gestão Fruet foi ignorado
por Greca que usou força policial contra servidores

Orçamento de Curitiba
em 2018 será de 8,7 bilhão
A Câmara de Vereadores já está debatendo o orçamento para 2018. Tramita
pelas comissões a Lei Orçamentária Anual
(LOA). Para o ano que vem, ela determina
onde serão gastos os R$ 8,7 bilhões em receitas estimadas pelo Executivo para 2018
(013.00007.2017). A proposição projeta
R$ 7,3 bi em receitas correntes, R$ 318
milhões em receitas de capital e R$ 1 bilhão em receitas intraorçamentárias.
Segundo o texto, estão previstos R$ 1,1
bilhão para a Educação e R$ 1,6 bilhão à
Saúde. Na mensagem do prefeito à Câmara, constam como metas da LOA para 2018
a inclusão do aporte previdenciário no orçamento e ajustes do chamado Plano de Re-

cuperação, aprovado pelo Legislativo.
“Há uma busca pelo reequilíbrio entre as receitas e despesas, a inclusão de
aporte previdenciário, que há anos não era
contemplado […] Isso dá sustentabilidade
financeira ao município”, disse Thiago Ferro em seu parecer.
Também foi aprovada a proposição
(013.00006.2017) que diz respeito à revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), já fixadas pela lei municipal
15.046/2017, aprovada pela CMC. Na
atualização encaminhada consta uma diminuição de R$ 200 milhões na estimativa
de receita total – a qual passa de 8,9 bi
para R$ 8,7 bi.
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Curitiba é uma caricatura

Agenda
Outubro
19
20
21
24

25
27
28

Coletivo dos
Aposentados

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

Seminário LGBTI
Atuando e defendendo
direitos humanos em Curitiba

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

Horário: 14h às 15h30
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

Aulas de Dança Afro

Curso Negritude, Branquitude
e Novos Olhares | Formação
em Raça/Sismuc/Cepat
Tema: Capoeira: cultura, roda,
ritmo e ludicidade

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

Assembleia extraordinária
professor infantil
Dimensionamento e relação
adulto/criança por sala

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

Livro reúne 137
desenhos sobre
a capital e outras
localidades
Por Manoel Ramires
Nem adianta torcer o nariz quando Simon
Taylor distorce o Museu Oscar Niemeyer. Tampouco fará diferença escrever manifesto contra
a arte porque ele achatou uma igreja, fazendo
sua torre maior que todo espaço que cabe no
papel. Essa é a sua característica de desenho.
Por isso ele é conhecido como o “caricaturista da arquitetura”. Em seus Urbans Sketchers
qualquer paisagem urbana agonizante ganha

um lascivo sorriso de canto de boca. E as cores
mostram que o mundão só vale a pena se não for
eternamente preto no branco ou cinza.
O livro “A Caricatura da Arquitetura” está sendo lançado em Portugal em outubro. Depois de
comer pastel de Belém, Simon lança na terra da
vina. O livro apresenta 137 desenhos de Curitiba,
Brasil e outros países por onde passou, divididos
nos capítulos “Aqui”, “Ali”, e “Em Todo Lugar”,
numa referência a “Here, There and Everywhere”, clássico dos Beatles de 1966.

Serviço

Baile dos servidores
públicos

Horário: 22h
Local: Paraná Clube
Avenida Pres. Kennedy, 2377

Aulas de Dança Afro

Horário: 14h às 15h30
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

A Caricatura da
Arquitetura
Simon Taylor
120 páginas
Preço R$ 50,00
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Lançamento do livro

novembro

19h30

de Simon Taylor

Novembro
04
06
07

08
09

10
11

Aulas de Dança Afro

Horário: 14h às 15h30
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

Coletivo: Trabalhadores
Administrativo |
Saúde | FCC

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

Coletivo de
Representantes

Horário: Reuniões
às 9, às 14h e às 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

Shopping Curitiba
(Rua Brigadeiro Franco, 2300)

resenha

O boicotado Karl Marx
Por Júlio Carignano

Curso Negritude, Branquitude
e Novos Olhares | Formação
em Raça/Sismuc/Cepat
Tema: A luta do povo indígena:
resistência e ousadia

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

Coletivos: Trabalhadores
da Educação | Prof.
Educação Infantil

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

Coletivo dos
Aposentados

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

Coletivo de
Polivalentes | FAS | Fiscais

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

Coletivo Smelj

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

Não trata-se de um filme exatamente biográfico. Com uma
narrativa didática e linear, o Jovem Karl Marx, do haitiano Raoul
Peck, é cuidadoso e tem uma ótima pesquisa histórica. O longa foca no período da vida do filósofo que vai de 1843 a 1848.
Ele acompanha as questões que Marx foi se colocando a partir
da realidade que vivia. Do fechamento do jornal de Colônia, na
Alemanha, onde Marx trabalhava como redator, ao debate juríDivulgação

dico e chegando à guinada para economia com a intervenção de Engels.
Questões familiares e o trânsito por
vários países também são destaque.
O diretor alcançou o objetivo de disputar a narrativa histórica por meio
de um formato comercial. Uma pena
que o filme tenha sido boicotado pelos cinemas no Brasil. Chegou a ser
anunciado para junho por aqui, mas
não foi ao cartaz por falta de acordo
com distribuidoras. Obra fundamental para os tempos atuais.

Ficha Técnica
Título: Le Jeune Karl
Marx/O Jovem Karl Marx
Diretor: Raoul Peck

Gênero: Ficção/Biografia
Aulas de Dança Afro

Horário: 14h às 15h30
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

Ano: 2017

