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DESUMANOS,
DESUMANOS,
DESUMANOS
Eles (Greca e vereadores) não querem que os sindicatos os chamem
de desumanos. Mas qual outro adjetivo vamos dar para tamanha
brutalidade contra os direitos dos servidores? Congelam salários,
tomam dinheiro do IPMC, aumentam alíquotas e agora querem
retirar auxílio para doenças graves. Pág. 6

HIGIENIZAÇÃO

SUPERLOTAÇÃO

IMPOSTAÇO

Greca acaba com
condomínio social e remove
educadores sociais. Pág. 3

Sismuc barra no Conselho Municipal de
Educação dimensionamento que sobrecarrega
professores de educação infantil. Págs. 4 e 5

Governantes subiram
impostos para o povo e
agradaram mercados. Pág. 7
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servelino, o servidor

A

Resistir é preciso

última reunião do Conselho Municipal
de Educação (06/12) foi atípica. Ela concentrou sindicatos, servidores, professores de educação infantil e comunidade
em um ato de defesa da Educação. Atípica, por
ser um espaço que deveria estar, por princípio,
defendendo uma educação de qualidade e não
atendendo às demandas políticas de uma gestão com o desmonte da educação. Um governo
que em vez de ampliar os serviços públicos com
qualidade, está mais preocupado com o Plano de
Recuperação Fiscal, “PACOTAÇO”, que, entre
outros, inviabiliza o trabalho de profissionais e
crianças dos 12 cmeis inaugurados recentemente. O encontro também foi atípico, acima de tudo,
pelo desfecho do debate. Ele demonstrou a fragilidade da proposta da gestão de querer ampliar
vagas na educação apenas
aumentando a quantidade
de crianças por profissional
e com a contratação de pessoas (sem definir o formato)
sem ensino superior. Isso
após a reformulação do Plano de Carreira da Educação
mostrar que mais de 80%
dos profissionais já cursam
ou cursaram faculdade. Por
outro lado, a argumentação
e fundamentação de educadores contra a superlotação
e a mobilização da comunidade escolar ensinou que é
possível mudar o rumo de
fatos dados como definitivos.
A gestão municipal, com
maioria de votos no Conselho, esperava votar antes do
recesso a deliberação das
alterações e assim impor
à sociedade a superlotação das salas, privando
as crianças do melhor desenvolvimento. Porém,
a representação de Greca foi surpreendida pela
mobilização da categoria, apoiada pela comunidade. Após a leitura da análise contrária à mudança por prejudicar as crianças, houve um novo
pedido de vistas, sendo adiado para fevereiro a
votação. Até lá, o prefeito Rafael Greca (PMN)
segue desautorizado pelos especialistas de todo
campo da sociedade a inchar as salas. Se fizer
algo ao contrário, será demonstração de auto-

ritarismo e desprestígio do controle social. Um
golpe naqueles que promovem a educação de
qualidade.
Por outro lado, cabe ressaltar a presença da
vereadora Professora Josete (PT), sempre firme
nas questões em defesa da educação, dos servidores públicos e acompanhando cada passo da
reunião. Outra participação fundamental foi do
vereador Professor Euler (PSD), que, como ocupante de uma das cadeiras de conselheiro, teve
papel fundamental no desfecho do processo. A
participação desses vereadores nos leva e refletir
sobre o papel de fiscalização e autonomia da Câmara Municipal de Curitiba, em especial no que
trata de educação.
Enquanto naquela Casa se discute a PL.
005.00275.2017, de autoria dos veadores Thiago
Ferro (PSDB), Osias Moraes
(PRB) e Ezequias Barros
(PRP), que institui no âmbito
do sistema Municipal de ensino o “Programa Escola sem
Partido”, atacando diretamente a dignidade de crianças
e adolescentes, a sociedade
debate a qualidade da educação. De um lado, vereadores
querem impor multa de 15%
ao servidor público municipal
que promova o pensamento
e redução da desigualdade e
qualquer tipo de perseguição
a grupos sociais, do outro, a
comunidade escolar se debruça em como não permitir
que todos os avanços na educação de Curitiba, referência
nacional, não retrocedam ao
se tornar cmeis e escola mero
depósito de crianças.
O debate está posto. O legislativo pode escolher se tolhe a educação ou se encontra alternativas e recursos financeiros para poder promover
o desenvolvimento dos cinco sentidos e cognitivo
do futuro de Curitiba. Portanto, fica um conselho
aos vereadores: que se debrucem sobre temas
apresentados à casa de leis e que escutem quem
entende, vive e constrói a educação. Escutem os
sindicatos, os professores e principalmente os
educadores que têm feito a luta para uma educação pública de qualidade.

Cabe ao
legislativo escolher se
tolhe a educação ou se
encontra alternativas e
recursos financeiros
para poder promover o
desenvolvimento dos
cinco sentidos e
cognitivo do futuro
de Curitiba
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EXCLUSÃO. Processo retira direitos das pessoas em situação de rua e dos educadores sociais

FAS acaba com Condomínio Social
e mexe na organização das equipes

A

gestão de Greca. “O projeto do Condomínio Social dá
oportunidade para que a pessoa em situação de rua
busque mais, uma vida melhor. Que seja um exemplo
e um estímulo para todo o país”, disse a ministra.
A ideia era que a pessoa encaminhada de
outros equipamentos para o Condomínio Social
permanecesse no local por no máximo dois anos.
Durante este período, a equipe do Condomínio
faria todo o acompanhamento e também auxiliaria o morador a dar entrada na documentação
necessária para financiar sua moradia definitiva
através da Cohab.
Já a Unidade de Atendimento Integral tem outra
característica. Diferente dos albergues, em que as
pessoas chegam no fim da tarde apenas para dormir e dependem da capacidade do equipamento,
nas UAIs, as pessoas moram em definitivo no local.
Um exemplo desse tipo de atendimento é realizado para crianças que são afastadas do convívio
dos pais por situação de risco. O modelo também
existe para adultos, para idosos e para outras situações. A ideia desse modelo de política é fazer a
reinserção das pessoas na sociedade. Na medida
em que as pessoas em situação de vulnerabilidade
conseguem emprego e outras características de
cidadania, elas poderiam ser encaminhadas para
o agora extinto Condomínio Social.

“Nossa crítica é que a gestão da FAS está sobrecarregando os profissionais na medida em que não
contrata mais pessoas para atender a demanda que
cresceu 37%”. A gestão está aumentando a demanda para uma equipe que vem das UAIs enquanto a
equipe do condomínio social será transferida para
uma nova casa de passagem”, informa Maria Cristina Lobo, da coordenação do Sismuc.
A mudança foi imposta aos trabalhadores no mês
de novembro. As transferências dos educadores sociais que trabalhavam no Condomínio Social mexem
também com a organização pessoal. Alguns que trabalhavam no período diurno agora foram transferidos para o período noturno. “Essa mudança tinha
que ser construída com os servidores. Há toda uma
mudança na abordagem e na qualidade do atendimento que são feitas as pessoas”, esclarece Sandra
Ester dos Santos, da coordenação do Sismuc.

Por Manoel Ramires
Prefeitura de Curitiba, na gestão de Rafael
Greca, está acabando com uma iniciativa
pioneira conhecida como Condomínio Social. Ela está transferindo os moradores
para outras unidades de acolhimento conhecidas
como UAI (Unidade de Atendimento Integral) ou
para repúblicas. O argumento da gestão é que o
Condomínio localizado na Regional Santa Felicidade
não estava realizando a política para o qual foi criada. Por outro lado, a gestão da FAS está utilizando o
prédio que está sendo desocupado para abrigar uma
UAI. Essa mudança tem gerado polêmica entre os
servidores e também com os usuários do programa.
Para eles, além de serem impostas as mudanças, a
cidade retrocede na política de reinserção social.
Para os trabalhadores, essa mudança faz com
que se mude a relação do educador social com o cidadão em situação de vulnerabilidade. O risco é de
que o educador não consiga acompanhar o desenvolvimento e a reinserção na sociedade. A Prefeitura de
Curitiba quer que a equipe que atende atualmente
70 pessoas agora também seja responsável por mais
26 pessoas remanescentes do Condomínio Social,
totalizando 96 cidadãos. Atualmente, a capacidade
do equipamento é de até 100 pessoas atendidas.

Condomínio Social e UAI
O Condomínio Social foi criando em 2014 com 37 moradores, sendo um projeto pioneiro em todo o Brasil.
Ele tinha como objetivo ser a última etapa no acolhimento e na trajetória de recuperação da pessoa em
situação de rua. À época, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello,
comemorou a iniciativa que agora é encerrada na

DESUMANO NA AÇÃO SOCIAL
Greca extingue programa CONDOMÍNIO SOCIAL

?
O QUE É
Condomínio social

Característica

Beneficiados

Origem

2

Mais privacidade
e autonomia
na moradia

Pessoas que já
estão inseridas no
mercado de trabalho

Vinham de outros
equipamentos
como UAI

1
Abordagem
de rua

anos

2
Albergue
(apenas
pernoite)

* A entrada na assistência pode ocorrer em qualquer etapa

Sequência de atendimento*
3
4
5
UAI

(moradia
integral
compartilhada)

Condomínio
Social (moradia
integral com
mais privacidade
e autonomia)

República
(moradia
compartilhada
custeada
pela FAS)

Desde que assumiu, Greca vem
acabando com a política descentralizada
e segmentada da FAS. Veja o que
mudou na assistência social.

FECHOU

Guarda-volumes da Praça
Osório e da Rua Dr. Faivre. Não
tendo opção para guardar seus
pertences, os moradores em
situação de rua deixam na porta
das lojas e nos bueiros.

FECHOU

Prazo

Última Etapa de custeio na
reinserção na sociedade da
pessoa em situação de rua

Higienização Social

6
Aluguel Social
(Local em que a
cidade custeia
a moradia)

Albergue Boa Esperança, que
funcionava na Avenida Getúlio
Vargas, deixando desacolhidas mais
de 250 pessoas, sem aviso prévio.

IMPROVISOU

As unidades que aliavam
centros pop e acolhimentos foram
transformadas em uma espécie
de albergue improvisado, sem
serviço definido.

PODE EXTINGUIR

A Casa de Passagem Indígena
e a Casa Mulher e LGBT também
correm o risco de serem extintas,
conforme movimentações
internas da direção da Fundação
de Ação Social.

4|

| Edição 143 | Dezembro de 2017
Andréa Rosendo

Processo sobre
Deliberação
N.º01/2016 é
descumprimento
das metas
estabelecidas
no PME

DIMENSIONAMENTO. Vereadores afirmam que modelo proposto reduz a qualidade da educação

Novo pedido de vistas adia
superlotação em Cmei’s para 2018

C

Por Andréa Rosendo

om oito votos a favor e cinco contrários, foi
aceito o novo pedido de vista do processo que
discute novo dimensionamento em cmeis. O
pedido foi feito pela conselheira do Conselho
Municipal de Educação (CME), Maria Iolanda Fontana, representante das Instituições de Ensino Superior
de Curitiba Formadoras do Magistério. Ela justifica
que seria necessário rever o processo, sobretudo em
relação à formação dos professores, para fundamentar
o seu voto. Com isso, a votação, que seria realizada no
dia 6 de dezembro, foi adiada para dia 21 de fevereiro
de 2018, data da próxima sessão plenária do CME.
O pedido de vistas foi realizado em cima de
outro já feito pela conselheira Marina Felisberto,
representante dos servidores da Educação Infantil
(Sismuc). Marina solicitou a leitura do processo por
entender que o pedido da Secretaria Municipal de
Educação (SME), enviado ao Conselho, altera dois
artigos que prejudicam a qualidade da educação
infantil em Curitiba. O artigo 12 trata do dimensionamento, ou seja, a relação criança/profissional, e

o artigo 18 dispõe sobre o profissional responsável
pelos educandos. Em ambos os artigos, o Sismuc
entende que a medida aumenta o número de crianças por turma e reduz o número de profissionais.
Na justificativa, após análise de todo o processo, a conselheira Marina argumentou que a proposta da SME em relação ao artigo 12 compromete a
qualidade da educação pública. “Não existe uma
justificativa plausível para o aumento de educandos
por profissional em sala de aula na educação infantil do município de Curitiba, indo inclusive contra
a estratégia 19.2 da meta 19 da Lei 14.681/2015
do município(...). A meta em si prevê: “META 19:
Reduzir o número de estudantes por turmas” e a
estratégia, “19.2 Implantar, de forma gradativa, o
limite de estudantes por profissional e por turma
conforme o seguinte padrão, 0-1 até 5 crianças, de
1-2 até 8 crianças, 2-3 até 10 crianças, 3-5 até 15
crianças(...)”, defendeu posicionamento ao fazer a
leitura do seu voto sobre a proposta de alteração.
A conselheira acrescentou, ainda, que a minuta
da nova deliberação foi aprovada pelo Conselho seguindo o próprio Plano Municipal de Educação de

Curitiba (PME). “Precisamos partir da deliberação
que já temos, para chegar gradativamente no Plano que construímos democraticamente, e não retroceder à década anterior a constituição popular,
impossibilitando o pleno desenvolvimento educacional das crianças do sistema municipal de ensino
de Curitiba, e ao contrário, enclausurando-as em
um projeto de depósito assistencialista”, enfatizou.
Formação profissional específica
Em relação ao artigo 18, a representante do Sismuc
expôs que os defensores da educação infantil de qualidade reconhecem a importância de formação profissional específica na área para dar suporte teórico e pedagógico às crianças. “Todos aqueles que trabalham
diretamente com as crianças em sala são considerados
docentes, dessa maneira e seguindo tanto a LDB como
o PME, entende-se que o docente, para trabalhar na
Educação Básica – e a Educação Infantil faz parte da
educação básica – necessita de formação mínima técnica nível magistério, sendo alcançada em um período
de cinco anos do PNE (aprovado em 2015) a formação
mínima de nível superior”, pontuou.

Vereadores defendem qualidade na Educação Pública
Por Andréa Rosendo
O conselheiro representante da Câmara Municipal de
Curitiba, o vereador professor Euler de Freitas Silva Junior,
argumentou que o CME é composto por diversos segmentos relacionados à educação e que o voto tem que
priorizar essa temática. “O nosso voto tem que ser em
prol da qualidade da educação. Tem aspectos econômicos

relacionados, como argumentar que colocar mais crianças possibilita a abertura de mais Centros Municipais de
Educação Infantis (Cmei’s), mas isso não é um problema
pedagógico e do Conselho, mas sim um problema da Secretaria de Finanças e um problema político do Executivo.
Nós temos que ter o olhar voltado exclusivamente para a
educação”, observou.
A vereadora professora Josete entende que a propos-

ta da prefeitura tem um caráter meramente economicista
e que não leva em conta a qualidade do atendimento e
nem a formação necessária dos profissionais que atuam
efetivamente nos Cmei’s. “Se aprovada, essa proposta
é um retrocesso para Educação Infantil no município e,
inclusive, acredito que é um descumprimento das metas
que foram estabelecidas no Plano Municipal de Educação”, protestou Josete.
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PARECER. Voto dos servidores
da Educação Infantil no CME
sobre a Proposta de Alteração da
Deliberação da Educação Infantil

Sindicato defende
mais vagas
com qualidade
profissional

A

Edição Andréa Rosendo
pós o pedido de vistas no processo que envolve a discussão sobre a alteração na Deliberação Nº 01/2016, da Câmara de Educação Infantil, ligada ao Conselho Municipal de
Educação (CEI/CME), a conselheira Marina Felisberto, elaborou um parecer que serviu para fundamentar o seu voto, bem como contribuiu para que outros
conselheiros tomassem conhecimento dos argumentos contrários à proposta de superlotação em Centros
Municipais de Educação Infantis (Cmei’s). No documento, ela afirma que o artigo 12 da Deliberação é
uma manobra do prefeito Rafael Greca para entulhar
crianças nos cmei’s e o artigo 18 sinaliza uma desvalorização em relação ao profissional que já atende a
educação infantil. Confira a análise.

Educação Infantil não é
assistencialismo
A Educação Infantil no Brasil ao final do século
XIX apresenta uma vertente higienista. Na década de
1970, a educação infantil não era considerada uma
prioridade e a visão sobre a mesma era assistencial.
A campanha das Diretas Já! mobilizou a sociedade
e fortaleceu os movimentos sociais, os quais
conseguiram formular a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. A partir daquele
momento a Educação Infantil ficou assegurada como
dever do Estado e direito da criança: “Art. 208. O dever
do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de (...) atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino”.

Legislação é ampla ao
reafirmar direito das crianças
Todo sistema educacional teria que passar por mudanças
através de regulamentações, deliberações e normas para
a Educação Infantil. Essas mudanças se deram através
de novas legislações como o Estatuto da Criança e
Adolescentes (ECA/Lei Nº8.069/90), que determinou formas
claras para garantia ao direito das crianças; criação de
conselhos e diretrizes para a política de atendimento; Lei
de Diretrizes e Bases (LDB/Lei Nº9.394/96), que reafirma
os direitos das crianças de 0 a 6 anos e que possibilitou à
Educação Infantil fazer parte da Educação Básica.

Formação profissional é compromisso com Educação
Quando se trata da outra proposta de alteração sugerida pela atual Secretaria de Educação do Município de
Curitiba, que prevê a substituição de professor por um profissional auxiliar/atendente nível médio, novamente
a proposta viola o PME que em sua estratégia 1.11 prevê “Promover a formação inicial e continuada dos(as)
profissionais da educação básica escolar que atuam na educação infantil, garantindo, em 5 (cinco) anos, o
atendimento desses alunos por profissionais com formação superior, prevista em lei”.

Plano
Municipal de
Educação:
ferramenta
democrática
da comunidade
escolar
Ainda no último
quinquênio obtivemos
a maior conquista que a
educação nacional poderia
ter: os planos de educação
com abrangência popular.
Tendo sido aprovado o
nacional em 2014, e os
Estaduais e Municipais em
2015. Podemos dizer que
após quase 30 anos da
Constituição – em que a
Educação Infantil começou
a ser compreendida como
uma política educacional
e um direito das crianças
e não como um auxílio
assistencialista para os pais –,
que temos no município de
Curitiba avanços significativos.
Temos uma proposta de
educação em tempo integral
nas unidades educacionais,
voltada ao tempo de brincar,
à autonomia da criança, à
valorização da infância e à
indissociabilidade entre o
cuidar e educar nessa faixa
etária, ao tempo de brincar,
entre outros.

Educador, um transformador do mundo
Assim compreende-se a importância de um bom relacionamento
adulto/criança, educador/educando – e aqui se utiliza o conceito amplo de
educador como aquele que promove a educação para além da sala de aula
do professor, mas sim um transformador de mundo em todos os ambientes
educacionais do processo educativo. Desse modo, torna-se incompreensível
uma educação que não se baseie em um preceito de qualidade de espaço/
tempo dentro da instituição de aprendizagem, ainda mais no que tange o
pensamento de que a criança aprende a partir da convivência e do exemplo.

Ampliação do atendimento SIM!
Superlotação de salas, não!
A partir de um conceito de educação emancipadora, autônoma,
democrática, de direito e de qualidade construído, precisamos
pensar sim em como podemos ampliar o atendimento dessas
crianças nas unidades educacionais do município(...). Com base
no último senso, temos um atendimento de cerca de 44% de
crianças de 0 a 3 anos de idade no município, em 2014 (conforme
tabela abaixo). Ainda com base na Lei 14.681(Plano Municipal de
Educação), temos dez anos para zerar a demanda de atendimento.
Assim, podemos nos organizar e planejar para que não ocorra com
essa faixa
etária o que
aconteceu
com as
crianças de 4
a 5 anos, que
não houve
um preparo
para esse
atendimento
universal.
Fonte: PNAD 2015
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DESUMANO. Vereadores debatem às pressas matérias sem terem dados transparentes

Greca não quer pagar tratamentos graves
e ainda quer aumentar alíquota do ICS

Q

Por Andréa Rosendo e Manoel Ramires
uase 22 anos depois, o prefeito Rafael Greca (PMN)
retira um direito dos servidores públicos aprovado
por ele mesmo. Em mais um ato do
pacote de maldades, ele não quer
mais que a Prefeitura de Curitiba
auxilie servidores públicos que correm risco de morte. A mensagem de
número 65, que os vereadores votam em regime de urgência, legisla
sobre a vida das pessoas. Ela revoga a contribuição que a Prefeitura
dá aos servidores.
Desumano
O projeto que retira direitos foi
redigido sem dados de impactos
financeiros nos orçamentos da prefeitura, do Instituto Curitiba de
Saúde (ICS) e dos servidores. Ele é
contestado pela oposição que solicita documentos que contenham a
receita e a execução orçamentária
detalhada do ICS no ano de 2016 e
em cada mês de 2017.
“Qual o valor despendido pelo
Município no ano de 2016 para custear/ressarcir o tratamento dos funcionários estáveis e aposentados
da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e do Legislativo do
Município de Curitiba no caso de
doenças graves, tal como previsto
na Lei Municipal n° 8.786/95. Qual
o valor médio gasto para o tratamento de cada paciente? Qual a
porcentagem do valor gasto pela
Prefeitura com as despesas dos tra-

tamentos de saúde previstos na Lei
Municipal n° 8.786/95 em relação
ao gasto total com pessoal?”, questiona a oposição.
Aumento dos
servidores é maior
A prefeitura pretende aumentar a
taxa de contribuição dos servidores,
a qual passaria de 3,14% para 3,9%.
Esse aumento gera discórdia, uma
vez que o índice da gestão será menor, como cobra a oposição.
“Atualmente a Prefeitura contribui com o ICS com a porcentagem
de 3,65%, tendo como base de cálculo o valor bruto da remuneração
dos servidores beneficiários do
plano, enquanto os servidores contribuem com 3,14%. Caso o Projeto
de Lei n° 005.00367.2017 seja aprovado, ambos passarão a contribuir
com 3,90%. Quais as justificativas
para aumento de 0,76% da contribuição dos servidores e apenas
0,25% da Prefeitura?”, questionam
os vereadores.
O que diz a Lei nº 8786 de 18 de
dezembro de 1995, aprovada na primeira gestão de Greca, que agora
ele pode revogar:
“Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas com o tratamento de saúde dos funcionários
estáveis e aposentados da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Legislativo do Município
de Curitiba, acometidos de doenças
que possam conduzir rapidamente
ao óbito, causar dano grave e irreversível ou invalidez permanente”.

OS tratamentos que a prefeitura
deixa de contribuir são para:
Tumores malignos;
Mal de Hansen;
Tuberculose;
Moléstia da vista,
possível de originar
cegueira;
Demência;

Cardiopatias graves
e doenças dos grandes
vasos da base;

Síndrome da
imunodeficiência
adquirida - AIDS;

Insuficiência renal
crônica com indicação
de tratamento dialético
ou transplante renal;

Acidentes vasculares
cerebrais.

FINANÇAS. RCL foi utilizada o ano inteiro pelo prefeito

para negar o reajuste dos municipais

Com cortes no serviço público,
Receita Corrente Líquida cresceu 4,16%
Por Manoel Ramires

A

Receita Corrente Líquida é um dos critérios
utilizados pelo poder público para poder conceder reajuste aos servidores municipais. Ela é
o resultado da capacidade de arrecadação do
município contra o que é gasto. Com maior arrecadação, o poder público não ultrapassa outro
limitador de 51% dos gastos, definido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Utilizado o ano inteiro pelo prefeito Rafael
Greca (PMN) para congelar salário dos servidores, a RCL apresentou crescimento em 2017.
Levantamento feito pelo Dieese, de acordo com

os dados publicados pela Prefeitura de Curitiba,
revela que a Receita Corrente cresceu 2,68% no
acumulado de janeiro a outubro de 2017 em comparação com o mesmo período do ano anterior
(2016). Ainda segundo os dados, nos últimos doze
meses terminados em outubro de 2017 (novembro de 2016 a outubro de 2017), na comparação
com os doze meses anteriores (novembro de 2015
a outubro de 2016), o crescimento foi de 4,04%.
Já a Receita Corrente Líquida apresentou crescimento de 4,16% no acumulado do ano e de 4,14%
na comparação dos últimos doze meses (as mesmas referências de comparação citadas acima na
Receita Corrente).

NÚMEROS

4,14%
crescimento da corrente líquida

nos últimos 12 meses
Despesas com pessoal

2,5

2,9

no 2º
quadrimestre
de 2015

no 2º
quadrimestre
de 2017

bilhões

bilhões
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na pauta
Sobe para o povo, cai
para os ricos e empresários

20%

É a percentagem de reajuste da
gasolina em 2017. A última elevação ocorreu em dezembro,
12, sendo de 1,8% para o diesel e mais 1,4% nas gasolinas.
Os reajustes fazem parte da nova sistemática de formação
de preços da companhia, em vigor desde julho, e que prevê
alterações quase que diárias para as cotações dos combustíveis.

68%

É percentual que o governo Temer
reajustou o gás de cozinha desde julho deste ano e de
acordo com a política de volatilidade dos mercados. Após
pesquisa negativa, o governo e a Petrobras devem rever
essa política. No valor eram incluídos os preços praticados
na Europa, como o inverno deles e verão no Brasil. Segundo
a Petrobras, “embora os preços do GLP praticados no Brasil
devam ser referenciados ao mercado internacional, esta
metodologia necessita ser revista. O fundamento para isso é
que o mercado de referência (butano e propano na Europa)
está apresentando alta volatilidade nos preços, agravada pela
sazonalidade (inverno) naquela região”.

42,8%

Aumento na Luz. A Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reajustou em 42,8% o
valor a ser cobrado do consumidor pela conta de luz quando
acionada a bandeira 2 vermelha a partir de novembro. Com o
reajuste, os consumidores passam a pagar R$ 5 a cada 100 kWh
consumidos. O valor anterior era de R$ 3,50 (IG Economia).

R$ 500 bilhões/ano
De acordo com os cálculos do Sinprofaz a dívida
previdenciária, levando em conta as três esferas de governo,
tem um acúmulo da ordem de R$ 500 bilhões/ano. Empresas
importantes como a JBS, com uma dívida de R$ 2,4 bilhões,
a Associação Nacional Luterana do Brasil, R$ 1,8 bilhão, a
Marfrig Global Foods, R$ 1,1 bilhão, o Instituto Candango de
Solidariedade, R$ 850 milhões, instituições financeiras como o
Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, entre
outros, compõem um extenso rol de devedores.

IMPOSTOS. Novas tarifas passam a ser aplicadas
no começo de 2018

Vereadores aumentam
IPTU e ISS em Curitiba
Por Manoel Ramires
Os vereadores mudaram de lado e aprovaram dois projetos de lei que elevam impostos
para os curitibanos. No primeiro deles, os contribuintes pagarão 4% a mais de IPTU (Imposto
Predial Territorial Urbano) para imóveis e 7%
para terrenos sem edificação. Para justificar a
alta, o governo alega que apenas regulamentou
uma lei de 2014. Já o aumento do ISS (Imposto Sobre Serviços com taxa mínima de 2% foi
aprovado após Greca ter reapresentado o projeto que integra o Pacote de Maldades.
O aumento do IPTU foi aprovado com 26
votos favoráveis e 9 contrários. Ao defender
o imposto, o líder do governo Pier Petruziello
(PTB) argumentou que “aumento de imposto
é quando mexe na alíquota e não estamos mexendo na alíquota”.
Por outro lado, o vereador de oposição Felipe Braga Côrtes argumentou que mais impostos travam o crescimento. Ele comparou com a
situação de Santa Catarina, onde a retomada
dos investimentos está sendo feita sem novos
impostos. Braga Côrtes também criticou o percentual mínimo adotado pela gestão de Rafael
Greca (PMN). “Por que o limitador não é de
0%? A escolha do limitador foi de 4% e isso não
é coerente com a situação econômica da nossa
população”, comparou.
Já a professora Josete argumentou que
a decisão de elevar mais impostos é inteiramente do prefeito. “Quando, na gestão anterior, se pensou nas travas, é porque ficamos
mais de uma década sem a correção [da Planta Genérica de Valores do IPTU]. Se fosse fazer a correção total naquela época, haveria
um salto”, explicou.

Roberto Requião,
senador (PMDB/PR)
Waldemir Barreto | Agência
divulgação
Senado

Reajuste para
imóveis em 2018
Reajuste para
terrenos em 2018

ISS

4%
para 2018 e
cobrança no SUS e
hospitais

5%
para 2%
para eventos e feiras
TAXA DO LIXO

Passa a fazer a cobrança de

50%

do valor
daqueles que eram isentos
com imóveis de até
R$ 140 mil

MULTA PIXAÇÃO
R$ 10 mil novo valor
Antes ficava em R$ 1,6 mil

SAÚDE. Curitiba ganha certificado por eliminar
transmissão do HIV de mãe para criança

Brasil reduziu mortalidade
por AIDS no governo Dilma
Por Manoel Ramires

Ainda acredito que o senado
tenha dignidade,caráter e
patriotismo para barrar
medida que elimina impostos
de petroleiras, flexibiliza
danos ambientais e
descarta conteúdo
nacional

4%
7%

IPTU

Dezembro se tornou o mês da prevenção
nacional contra o vírus HIV. Neste mês, governos e entidades reforçam campanhas
de conscientização e prevenção a AIDS. O
Brasil já possui números para comemorar.
De acordo com o Boletim Epidemiológico
da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde, o Brasil conseguiu
reduzir as mortalidades a partir da política “Tratamento para todos”, criada no governo de Dilma Rousseff (PT). Outro dado
positivo foi conquistado em Curitiba (PR).
A cidade conseguiu certificado do Ministério da Saúde por eliminar a transmissão do
vírus do HIV das mães para os bebês. Para
conquistar o certificado, a cidade atestou
ao ministério que cumpriu os indicadores
e metas de 2014 a 2016, no governo de

Gustavo Fruet (PDT).
O Boletim Epidemiológico divulgado
no último dia 4 de dezembro traz a redução das mortalidades no período de 2014
para 2015. Segundo os dados, com o “início da política de tratamento para todos,
observou-se uma redução de 7,2% na taxa
de mortalidade padronizada, que passou
de 5,7 para 5,3/100.000 habitantes”.
O investimento federal no combate à
epidemia de AIDS e para as demais doenças sexualmente transmissíveis chegou a
R$ 1,2 bilhão em 2013, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Deste valor, cerca
de R$ 770 milhões foram utilizados para
custear a oferta dos medicamentos. “Há
10 anos, a verba era quase metade disso:
R$ 689 milhões, dos quais R$ 551 milhões
destinados ao tratamento”, aponta o Ministério da Saúde.
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VENCIMENTOS. Justiça entende

que prefeitura devia incorporar
remunerações variáveis nos cálculos

Sismuc
conquista
ação sobre
13º salário
Por Manoel Ramires

O Sismuc ganhou,
na justiça, ação que
obriga a Prefeitura
de Curitiba a pagar
aos servidores públicos
recursos
que não foram
repassados nos
períodos entre
2002 a 2007,
nas gestões de
Cássio Taniguchi
e Beto Richa. A gestão não computava as
remunerações variáveis
na hora de calcular o
décimo terceiro salário.
Para o sindicato, que
teve argumento acolhido, o governo municipal
deve pagar a remuneração computando todos os
vencimentos. Ainda cabe recurso.
De acordo com o advogado do Sismuc, Ludimar
Rafanhim, a sentença reconhece “o direito dos servidores de Curitiba a receber o décimo terceiro salário sobre a integralidade da remuneração, incluídas as gratificações de qualquer espécie”.
Essas gratificações são as antigas remunerações
variáveis como o PPQ (Programa de Produtividade
e Qualidade) e o IDQ (Índice de Desenvolvimento e
Qualidade). Assim que o sindicato entrou com ação
requerendo o cálculo correto na proporção de um
duodécimo que define o pagamento do décimo terceiro sobre a integralidade dos vencimentos, a Prefeitura de Curitiba reformou a lei. Por isso a ação se
restringe a esse período.
Por outro lado, a decisão necessita de dois esclarecimentos. Na primeira delas deve ser checado
o valor a ser recebido de forma individual. É necessário verificar se os pagamentos posteriores a 2007
contabilizaram ou não a remuneração variável.
Outra questão é definir se todos os servidores têm
direito a receber os valores ou se a ação é apenas
aos sindicalizados. O sindicato fará a consulta sobre quem receberá o benefício. A ação foi ganha em
primeira instância. A gestão ainda pode recorrer.
Sismuc questiona lei aprovada por Greca
Em outra ação, o Sismuc questiona a lei municipal
1543/2017. Essa lei afirma que o 13o salário deve
ser pago pela média dos vencimentos. No entendimento do sindicato, ela deve ser paga na integralidade da remuneração, afinal é isso que define a lei
orgânica do município. Esse é o mesmo fundamento utilizado na conquista da ação recente. O processo que questiona a lei aprovada durante o pacotaço
está na fase de defesa da Prefeitura de Curitiba.

LITERATURA

divulgação

Novo livro
reconcilia
Brasil e
América
Latina
Brasil de Fato Paraná
O assessor do Sismuc, Pedro Carrano, torna público
o diário de uma viagem vivenciada entre 2005, 2006 e
também 2008. São histórias
do cotidiano de mais de 110
cidades e vilas, em 14 países
América Latina onde passou,
da Argentina ao México. “Entre muros e montanhas” mescla literatura, diário e forte
teor jornalístico. Afinal, este
foi o início de uma tempestade pela qual o continente passou, com protestos ocorrendo
contra o modelo neoliberal.
Com isso, o autor presenciou
a queda do presidente Carlos
Mesa, na Bolívia (2005), me-

Serviço
Entre Muros e Montanhas – Encontro com os zapatistas
no México e outras histórias dos Andes à América Central*
Preço R$ 50
*Interessados podem entrar em contato com o autor na sede do Sismuc

ses mais tarde a queda de Lucio Gutierrez, no mesmo ano; o lançamento da Outra Campanha Zapatista, no México, os meses que anteciparam as Eleições de 2009 em El Salvador e o golpe de Estado
de Honduras. Carrano descreve seu contato diário com o povo mais
pobre, com extrema riqueza poética.

SINOPSE

‘Cidade dos Sonhos’
volta ao cinema em
cópia restaurada

Reprodução

Ficha Técnica
Título: Cidade dos Sonhos
Diretor: David Lynch

Gênero: Suspense/Drama
Ano: 2001

Porém.net
Em 2016, a BBC elegeu “Cidade dos Sonhos”,
de David Lynch, como o melhor filme do Século 21. O ranking, que pôs nos segundo e terceiro lugares os longas “Amor à flor da pele”,
de Wong Kar-wai, e “Sangue Negro”, de Paul
Thomans Anderson, foi ordenado a partir dos
votos de 177 críticos de cinema de 36 países.
Sua cópia agora restaurada digitalmente chega,

enfim, a Curitiba através do projeto “Sempre às
9”, recém criado para abrir mais uma janela de
exibição de filmes de arte na cidade. “Mulholland Drive”, no título original, terá uma exibição diária, às 21h, no Cine Plus Água Verde ao
preço simbólico de R$ 5,00. Com uma narrativa
não linear, fragmentada, uma mistura peculiar
de gêneros e um enredo para lá de maluco, David Lynch construiu uma das obras mais importantes da história do cinema.

