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servelino, o servidor

Gestão chantagista
e indiferente

A

secretária municipal de Saúde, Marcia
Cecilia Huçulak, lançou uma pérola, na
Cidade Industrial de Curitiba, quando
afirmou que, caso a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não seja aberta em maio,
a população deve acertar as contas, na verdade,
com o sindicato municipal, o Sismuc!
Isso mesmo! Pelo respeito aos representantes
dos trabalhadores também se mede o índice da
democracia brasileira. Pelo respeito de uma gestão aos sindicatos, também se avalia o quanto ela
respeita trabalhadores e povo no geral.
Ainda em agosto de 2017, a Câmara de Curitiba aprovou o pacote de ajuste fiscal, apelidado de
“pacotaço” de Greca, que incluiu medidas de corte
nos institutos de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) e Curitiba de Saúde
(ICS), congelou e transferiu o
salário dos servidores, além de
abrir alas para a contratação de
Organizações Sociais (OS) nas
áreas de Saúde e Educação – até
então vetadas para a iniciativa
privada nesses ramos.
As medidas foram amargas.
Porém, a transferência de local
de votação para a Ópera de Arame, o helicóptero, o uso de força
policial, gás lacrimogêneo e gás
pimenta foram dolorosos. Nunca esqueceremos. Servidoras de
áreas como educação, saúde, assistência social,
entre outras, queimaram seus jalecos em frente ao
ponto turístico da capital paranaense.
Então, com pouquíssimo debate com servidores e sociedade, Greca aprovou o pacote, sempre
armado com a narrativa – para usar uma expressão da moda -, de que não havia outro jeito.
Com isso, a gestão neoliberal aplica os seus
princípios. Impressionante como o molde serve
para diferentes circunstâncias, em diferentes regiões, a saber: desprezo pela democracia em períodos de crise, responsabilização dos sindicatos
e trabalhadores como “culpados” pela situação,
remédio amargo para os trabalhadores e gengibirra para a licitação a grandes grupos empresariais do lixo, transporte, informática, etc.

Chantagem
No caso da UPA CIC, Greca e Huçulak usaram
do expediente de chantagem. Aproveitaram-se
do fato de que a UPA CIC, localizada na região
da vila Barigui, fundamental para toda a região,
está fechada há mais de um ano para reforma.
Com isso, há urgência e desespero para que
a abertura seja imediata. Porém, no espaço de
debate com a comunidade, a gestão se aproveita
dessa urgência para encerrar o assunto e transferir responsabilidade para a entidade sindical.
Para entender, esse modelo de chantagem
é como se um médico falasse que precisa operar um paciente em grave risco de qualquer
forma, sendo que existem outros meios de tratamento. Nesse sentido, seria direito do familiar, ou da comunidade, pedir
uma segunda opinião sem que
isso seja considerado falta
de responsabilidade. Querer
discutir mais, entender o que
está acontecendo.
Mas devemos esperar abertura e compreensão de Greca?
Em nenhuma das áreas isso
está acontecendo. Durante a
entrega da pauta geral, os municipais não foram recebidos
pelo prefeito, embora representem 30 mil servidores e tenham enviado ofício anterior.
O lado bonito da história é estar acompanhando que 17 associações de moradores e clubes de
mães, uma delas formada basicamente por jovens
da região do Sabará, lutaram pela reabertura da
UPA, questionando também o formato de OS. Ou
seja, a crítica não vem apenas de uma direção
sindical. E agora recolhem abaixo-assinado pela
revogação do formato de OS.
As enchentes, a situação de moradores de
rua, a precarização de serviços de saúde, falta
de compromisso com a educação infantil colocam cada vez mais lado a lado população e servidores municipais. Ambos vivem do fruto do
seu trabalho e necessitam de serviços públicos.
Ambos são desprezados pela gestão. Ambos
precisam lutar pelos seus direitos.

Mas devemos
esperar abertura
e compreensão de
Greca? Em nenhuma
das áreas isso está
acontecendo
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MEXEU COM VOCÊ. Além do índice de reposição, municipais
querem o descongelamento da carreira e outros direitos
Manoel Ramires

DE OLHO NO

reajuste

O índice a ser pedido
pelos servidores soma:

Reposição das perdas históricas
de 1999 a 2016
Inflação de março de 2016 a
fevereiro de 2017

13,3%

é o valor

reivindica

do pela ca

tegoria

Inflação de março de 2017 a
outubro de 2017 (Pacotaço)
Inflação de novembro de 2017
a outubro de 2018
Ganho real baseado
no aumento de
receita no município

Greca mexeu com

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

tre outros. Vamos mostrar para todos que mexeram com
a gente e vamos reagir”, incentiva a coordenadora geral.

Segundo Dieese, servidores tiveram grandes perdas com Greca

Servidores lançam
campanha de lutas e
prometem contra-ataque

O

Por Manoel Ramires
Sismuc realizou assembleia geral sobre a Campanha da Lutas 2018. Com
o tema, “Mexeu com você, mexeu comigo”, os servidores municipais definiram as prioridades da categoria para esse ano.
Um dos focos principais é recuperar as perdas
salariais e de direitos impostas pelo prefeito Rafael Greca (PMN) por meio do Pacote de Maldades. A estimativa é reivindicar 13,3% de reajuste, além da retomada dos planos de carreira e
novas garantias trabalhistas.

Um dos aspectos que devem ser trabalhados
na campanha de lutas é a imagem do servidor público. Ao falar da crise financeira, Greca, o governador Beto Richa (PSDB) e o presidente Temer
(PMDB) diziam que os trabalhadores tinham privilégios que precisavam ser cortados. Em 2018,
a população percebeu que os cortes foram feitos
apenas para o povo.
“Nós queremos levar para a população que o
servidor também é trabalhador. Agora fica mais
claro que os pacotes do governo municipal, estadual e federal foram contra os trabalhadores com
o aumento de impostos, do transporte público, en-

Reajuste
A assembleia contou com a presença do economista do
DIEESE, Sandro Silva. Ele apresentou a trajetória histórica dos reajustes dos municipais, comparando à inflação do mesmo período. De 2000 a 2017, os reajustes
dos servidores foram de 189,26%, enquanto a inflação
foi de 218%. Isso representa uma perda de 9,95% na
trajetória. “Se a gente for agregar a perda apenas com o
congelamento de salários praticados por Greca, a perda
histórica sobe para 15,11%”, explica Sandro Silva.
O pedido de reajuste, portanto, é a somatória da
perda histórica com o congelamento de salários praticado por Greca, que não pagou o reajuste em março
de 2017, tampouco em outubro de 2017. Os números
pioram na medida que o reajuste só deve ser aplicado
em outubro de 2018, totalizando 30 meses de salários
defasados. “Do período de março de 2016 a outubro de
2018, a perda estimadas apenas nessa gestão são de
9,3%”, explica o economista.
Outras pautas
É considerado principal na pauta desse ano o auxíliotransporte em pecúnia, mesmo em tratamento de saúde,
descongelamento dos planos de carreira com a revogação da lei do pacotaço e ampliação para servidores que
não foram incorporados aos planos do magistério, professor infantil e guarda municipal.

Cofre abastecido. Corte de despesas com pessoal também influenciou acúmulo de receita corrente líquida

Curitiba arrecadou mais em 2017
antes de aumentar impostos
Por Manoel Ramires

O

Dieese analisou o Relatório Resumo de Execução Orçamentária (RREO) da
Prefeitura de Curitiba no ano de 2017. Para os especialistas, a gestão de
Rafael Greca conseguiu aumentar a receita corrente líquida do ano antes mesmo de subir os impostos (IPTU, ISS e ITBI) para a população.
O acréscimo de receita positiva é resultante da elevação de 3,66% na Receita Corrente Líquida contra redução de 6,79% da Despesa com Pessoal.
“Realizando o comparativo de 2016 com 2017, nota-se que houve uma
redução do comprometimento com a Despesa com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, passando de 45,81% para 41,19%, portanto, redução

Chico Camargo | CMC

de 4,62 p.p (ponto percentuais)”, expõe o
Dieese. O limite prudencial é de 51,3% e
o limite máximo é de 54%.
O Dieese também questiona o argumento da Prefeitura de Curitiba com relação à
exclusão dos valores destinados ao transporte público. A gestão de Greca usou o valor
para dizer que a cidade extrapolava os limites prudenciais. Porém, segundo os próprios
dados do governo municipal, se forem consideradas as receitas do transporte, Curitiba teve R$ 6,66 bilhões de receita corrente
líquida em 2017. Agora, se forem excluídos
dos cálculos R$ 761.499.138,72, referente à
dedução da receita de serviço do sistema de
transporte coletivo (FUC), as despesas com
pessoal ficam em 46,51% do orçamento.

Prefeito apresenta relatório
da cidade orgulhoso com o
congelamento de salários
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Municipais. Campanha de lutas ganha as ruas de Curitiba
Fotos: Giorgia Prates

Na mesma manhã,
servidores públicos
e trabalhadores
no geral tiveram
contato com
25 mil jornais

Sismuc dá o start à
campanha que denuncia
gestão de Greca

“E

Por Pedro Carrano

u também quero o meu jornal!” Essa
frase foi muito comum na manhã do
dia 22 de fevereiro, no centro e nos
bairros de Curitiba, quando os servidores municipais divulgaram sua campanha de lutas, “Mexeu com você, mexeu comigo”, na capa do
jornal tablóide Brasil de Fato Paraná.
Com distribuição gratuita, a edição de número
70 chegou às ruas da capital com 25 mil exemplares, e mais 10 mil distribuídos no interior do estado, somando ao todo 35 mil exemplares no Paraná.
O aumento do número de exemplares é resultado
da parceria do Brasil de Fato com o Sismuc, que
lançou a campanha de negociação coletiva da categoria com um anúncio na capa e na página 2.
“O Sismuc optou em fazer o lançamento da
nossa campanha de lutas em um veículo de grande circulação, como é hoje o Brasil de Fato Paraná.
Era um desejo antigo da categoria, entendendo que
queremos nossa campanha hoje nas mãos do povo
trabalhador, denunciando a má administração do
prefeito Greca”, explica Soraya Cristina, da coordenação de Comunicação do Sismuc.

E você, já pegou
o seu jornal?
A parceira com o Sismuc aponta a
credibilidade do jornal com a população
curitibana e paranaense. O Brasil de Fato
Paraná está há dois anos circulando em 26
cidades do Paraná. Com a parceria, o jornal
esteve presente por toda a Curitiba: em
uma manhã, 18 distribuidores levaram as
páginas com as lutas dos trabalhadores até
os seguintes locais:
Cmei Nice Braga, UPA e Rua da
Cidadania Fazendinha, Instituto Curitiba de
Saúde (ICS); terminal e Rua da Cidadania
do Carmo; UPA e Rua da Cidadania do
Fazendinha; UPA Pinheirinho; UPA Sitio
Cercado; UPA Boa Vista e UPA Cajuru – além
dos pontos no centro da cidade
(Rui Barbosa, Boca Maldita, Santos
Andrade, Carlos Gomes, Guadalupe).

Para entrar com essa medida basta buscar o jurídico do sindicato

Sindicato entrará com ação judicial
contra desvio de função na enfermagem
Por Pedro Carrano
A lei municipal, aprovada em 2014, promoveu a transição de técnico para auxiliar de enfermagem entre o quadro
da prefeitura. Porém, até o momento, a prefeitura fez com
que 15% apenas da categoria completasse a transição.
Historicamente, o cargo de auxiliar de enfermagem sem-

pre fez atribuições que são dos técnicos. Por conta disso, o
sindicato entrará com ação judicial por desvio de função. Isso
se dará a partir do levantamento de situações de cada servidor. Por essa razão, o sindicato moverá ações individuais.
Nos meses de março, abril e maio serão feitos o
atendimento jurídico do Sismuc, que não necessitam
agendamento.

Moradores pedem retirada
de terceirização da UPA CIC

UPA CIC deve
ser reaberta
sem vínculo de
Organização Social
A

secretária municipal de Saúde, Marcia Cecilia
Huçulak, em reunião na administração regional
da Cidade Industrial de Curitiba, que a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA CIC), deve ser reaberta
em maio. A secretária não especificou a data.
Moradores organizados em 17 associações de
moradores estão coletando assinaturas. Eles pedem que o formato de Organização Social (OS),
com o qual a UPA será reaberta, seja revisto pela
Câmara. Vereadores haviam aprovado OSs na saúde e educação ainda em agosto de 2017, como parte do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito
Rafael Greca (PMN).
Gestão sujeita a críticas
Os moradores querem reabertura da UPA, mas criticam o formato de Organização Social, que traz problemas de qualidade do trabalho e gestão do serviço.
Recentemente, a gestão informou que haverá contratação de 228 profissionais a partir de concursos vigentes. Serão 31 enfermeiros, 58 médicos, 139 técnicos de enfermagem, de acordo com site da Prefeitura.
Mas o sindicato aponta que esses números não
representam um incremento de profissionais da
rede, pois refletem só as saídas do quadro de 2017.
O déficit segue grande. De 2012 para cá, mesmo
com a abertura de novos serviços e novos equipamentos, reduziu-se o número total de trabalhadores do SUS. Passou de 7500 (2012) para 6654 no
primeiro quadrimestre de 2017. No total, são 846
servidores municipais da área de saúde a menos.
Pedro Carrano

Povo do CIC, vila Barigui e Sabará
segue em estado de mobilização

Atendimento jurídico
Segunda
das 9h às 12h

Terça

das 13h às 18h

Quarta

das 9h ao 12h

Quinta

das 11h às 17h

Sexta

das 13h às 17h
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FINANÇAS. Greca maquia dados recorrendo a aumentos e
criação de novos impostos e de leis para beneficiar sua gestão

Pacotaço de Greca atacou
contribuintes e retirou
direitos dos servidores

IPMC. Ministério da Fazenda
contestou valores da dívida
da prefeitura com o Fundo

Conselheiros
questionam lei do
IPMC aprovada no
pacotaço de Greca

Fotos: Chico Camargo

Por Andréa Rosendo
Os conselheiros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de Curitiba(IPMC) se reuniram no último 23 de fevereiro para debater os investimentos, desinvestimentos e parcelamento da dívida
da prefeitura com o IPMC.
Desde julho de 2017 o IPMC está fazendo desinvestimento, ou seja, deixando
de fazer o aporte. A portaria Nº 154 do
Ministério da Fazenda aponta que os 51
milhões não repassados durante a gestão
de Gustavo Fruet não foram pagos e nem
corrigidos. “São inúmeras as irregularidades apontadas pelos auditores no relatório do Ministério, que suspendeu o Certificado de Registro de Previdência(CRP)
da prefeitura de Curitiba. A prefeitura
deve e não paga, mas não pode deixar de
pagar alegando não ter dinheiro”, enfatiza o representante do Sismuc no Conselho do IPMC, Giuliano Gomes.

Vereadora Josete rebate Puppi, que defendeu escancaradamente o pacotaço

Por Andréa Rosendo

N

a audiência pública ocorrida em 27 de
fevereiro na Câmara Municipal de Curitiba(CMC), o secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento de Curitiba,
Vitor Puppi, fez exposição da prestação de contas
do terceiro quadrimestre de 2017. Na avaliação do
Sismuc, Puppi se resumiu a defender o Pacote de
Maldades de Rafael Greca(PMN), que congelou os
salários dos servidores, aumentou e criou novos impostos e criou e revogou leis de interesse da gestão.
Segundo a coordenadora de Comunicação do
Sismuc, Soraya Zgoda, o pacotaço de Greca, nomeado pelo Executivo de Plano de Recuperação de Curitiba, é escancaradamente utilizado para enganar a
população curitibana. “Curitiba retrocedeu. Desde
2012 os servidores vinham acumulando benefícios,
como reajuste salarial e acessos dos profissionais
aos planos de carreira. Em um ano, Greca interrompeu um ciclo de valorização do serviço público e
oferta do atendimento com qualidade para atender
aos interesses do empresariado”, observa Soraya.
Congelamento de Salários
Na avaliação da vereadora professora Josete, a audiência pública reafirmou que o perfil da gestão
Greca é priorizar as “grandes obras” e manter o
compromisso com empresários/fornecedores. Para

os moradores de Curitiba e servidores públicos municipais ficam o aumento de impostos, a perda de
políticas públicas e a desvalorização do funcionalismo. “O que se verificou na apresentação é que,
mesmo com o congelamento de salários e cortes
de planos de carreiras, as despesas do município
continuaram crescendo mais que as receitas. Enquanto as despesas correntes tiveram crescimento
de 10,4%, as receitas cresceram no mesmo período
7,27%”, aponta a assessoria da parlamentar.
Limite Prudencial
O município encontra-se com o índice de 46,51%
do limite prudencial. Pela LRF Municipal, o dado
não poderia chegar a 50% (O limite prudencial é de
51,3% e o limite máximo é de 54%). A prefeitura de
Curitiba admitiu que o percentual está abaixo. Isso
significa que há recursos para descongelar os salários dos servidores e retomar o plano de carreira.
Impostos mais caros
O site da Câmara deu destaque à queda das receitas e mudança de empresas para outras cidades, inclusive para municípios da região metropolitana. O
prefeito perdeu na arrecadação das empresas, mas
fisgou mais recursos aumentando os impostos dos
munícipes. “Das receitas próprias, o imposto com a
maior evolução nos últimos anos foi o IPTU (R$ 603,8
milhões em 2017), mas o ISS continua a maior fonte
(R$ 1,054 bilhão)”, cita a nota da CMC.

IPMC investe na bolsa de valores
com dinheiro dos servidores
Na reunião do plano de ações para 2018,
realizada no ano passado, o Sismuc se
posicionou contrário ao investimento do
IPMC na bolsa de valores, enquanto os
demais conselheiros aprovaram o investimento de até 5%. “O alvo é um investimento de até 2%”. Assim, foi aplicado menos de 1% no fundo de investimento FIC
Caixa Master Capital protegido Ibovespa
Multimercado. O percentual não coloca o
fundo em risco, mas pode ser ampliado,
tendo em vista a Resolução Nº 4604/2017
do Conselho Monetário Nacional(CMN/
Banco Central), que permite investimento de até 20% dos fundos dos Regimes de
Previdência Própria Social (RPPS). A aposentadoria dos servidores não pode ficar
no sobe e desce da Bolsa de Valores. Estamos tratando de recursos previdenciários
e não se pode brincar com o dinheiro do
servidor”, protesta Giuliano.
Arquivo Sismuc

Conselheiros apresentam dados
na reunião do Conselho do IPMC
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Pacotaço. Mesmo com prefeitura de portas fechadas, Sismuc protocola pauta geral da categoria

Servidores prometem
uma campanha de lutas
ativa pela revogação
do pacotaço de Greca
Pedro Carrano

entendemos que é possível antecipar a data-base
do reajuste salarial”, argumenta Irene Rodrigues,
coordenadora-geral do sindicato.
Sindicato busca o fim do pacotaço
A análise da entidade sindical é de que um dos carros-chefes da campanha neste ano é a derrubada
do “Pacotaço”, o famoso pacote de ajuste fiscal de
Greca, o que está diretamente ligado ao ponto sobre o reajuste salarial.
“Pretendemos fazer um debate aprofundado sobre
o que é o serviço público em Curitiba neste momento. Queremos discutir com a população a melhoria da
saúde, da assistência social, da educação, para que
acontecimentos como as enchentes do último final de
semana não venham a se repetir”, aponta Irene.

É possível mais
investimentos
no servidor
O sindicato defende que o município está longe
do teto dos gastos com funcionalismo permitido
pela Lei de Responsabilidade Fiscal O teto é definido
como 54% de limite máximo para gastos com
funcionalismo pela administração. Hoje, a prefeitura
divulga gasto de 46,1% de gasto com pessoal.
A falta de investimentos na qualidade
de trabalho do servidor prejudica o serviço
público. “Em março completamos dois anos
sem reposição salarial. Temos que unificar a
luta, o mote da nossa campanha é ‘Mexeu com
você Mexeu comigo’, porque um servidor sem
condição digna de trabalho afeta diretamente a
população. A precarização atinge a população,
como por exemplo, estagiários substituindo
profissionais”, critica Adriana Claudia Kalckmann,
coordenadora do Sismuc.
Pedro Carrano

Municipais serviram merenda na frente da Prefeitura de Curitiba, em alusão ao descaso de Greca

P

Por Pedro Carrano

ode até parecer estranho, mas o prefeito
Greca, a partir da aprovação do pacote de
ajuste fiscal, em 2017, não havia transferido
a data-base do serviço público de Curitiba
para o mês de outubro?
Pois é. Só que, para os trabalhadores, essa medida foi totalmente injusta, pois mantém por mais
tempo os salários congelados e sem reajuste.
Por conta disso, o sindicato concentrou-se na

frente da prefeitura, no dia 7 de março, para protocolar a pauta geral da categoria, composta por 37
itens de reivindicação.
A simples assinatura não foi tão fácil. Os representantes do sindicato foram recebidos apenas no
hall do prédio oficial, pela representante da Secretaria de Governo Municipal (SGM), Jocelaine Moraes
de Souza. Apenas quatro dirigentes entraram. As demais servidoras e lideranças ficaram do lado de fora.
“Pela apresentação da prestação de contas na
Câmara, na qual a prefeitura mostrou superávit,

Relatório de ações judiciais: categoria pode consultar relatório

“A ação jurídica é importante, desde
que casada com a mobilização”
Por Pedro Carrano
O Sismuc disponibiliza para conhecimento o relatório
dos processos judiciais coletivos do sindicato que estão
em andamento. Basta acessar o site da entidade, na
seção Outros, em Documentos.
Ao todo, somam-se 46 autos, que vão desde o interdito proibitório da prefeitura à época da repressão do
“pacotaço”, na Ópera de Arame, até o não pagamento

e alteração da data-base de 2017.
Tratam-se dos processos em tramitação e, ressalta
o Sismuc, são processos coletivos e não individuais.
“A ação coletiva faz parte dos princípios do sindicato, que têm como prioridade defender os interesses da
categoria dos servidores públicos como um todo. A ação
jurídica é importante, desde que casada com a mobilização, a comunicação e a ação sindical”, explica Irene
Rodrigues, da coordenação do sindicato.

A ação jurídica
é importante, desde
que casada com a
mobilização, a
comunicação e a
ação sindical
Irene Rodrigues,
coordenação do sindicato
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EDUCAÇÃO INFANTIL. Sismuc realizará audiência pública sobre a educação infantil de
Curitiba com segmentos da educação

Gestão Greca ignora formação mínima
em Magistério na Educação Infantil
Andréa Rosendo

Faremos uma audiência pública popular
e traremos uma carta para este Conselho

A

comunidade escolar expôs
mais uma vez o autoritarismo da gestão Rafael Greca.
No dia 5 de março, professores da educação infantil, pais e
estudantes protestaram durante a
reunião extraordinária do Conselho

Municipal de Educação(CME),realizada após a União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação
(UNCME) apontar irregularidades
na Deliberação Nº 01/2016 proposta
pela prefeitura. O Sismuc é contrário
ao texto aprovado na sessão plenária

do último dia 21 de fevereiro pelo
CME e realizará audiência pública
sobre a educação infantil de Curitiba
com segmentos da educação.
O texto da Deliberação, vai ser revisto pela Câmara Municipal de Educação Infantil(CEI) e pela Assistência
Jurídica do CME. Segundo a representante do Sismuc no Conselho,
Marina Alzão, o jurídico avaliará os
artigos 12, 18, 19, 20 e 69. Isso permite aos conselheiros rever ilegalidades, sobretudo em relação ao fim da
exigência de formação mínima para
atuação na educação infantil.
“O artigo 19 da Deliberação permite que qualquer profissional sem
a formação mínima exigida atue
dentro dos Cmei’s. Isso significa dizer que as questões pedagógicas e
a segurança das crianças foram descartadas”, revela Marina e acrescenta Maria Aparecida Martins Santos, também conselheira (suplente)
do Sismuc: “O texto aprovado é péssimo. Não tem diálogo com a sociedade. Se formos comparar em termos de segmentos, somos a maioria,
mas uma maioria sem votos, ou seja,

há manobras do prefeito dentro do
próprio CME. O PME é a lei municipal (da educação infantil) e tudo
que diz respeito a essa modalidade
tem de ser tratado segundo a legislação vigente”, aponta.
Audiência pública
O Sismuc, em conjunto com os representantes das instituições de ensino superior de Curitiba formadoras do magistério e do sindicato do
magistério municipal, convocou os
secundaristas, comunidade escolar
e segmento dos pais para audiência
pública da educação infantil. “Temos
responsabilidade de promover um
debate democrático, então, faremos
uma audiência pública popular e traremos uma carta para este Conselho.
O jurídico do CME demora, 30, 60, 90
dias, às vezes, para concluir a revisão
de textos. Enquanto isso podemos,
sim, fazer a audiência e esperamos
que os conselheiros escutem o que a
comunidade escolar tem a dizer”, defendeu Marina, que já tinha proposto
a audiência como um dos encaminhamentos da reunião.

IPMC. Inconformados, eles tentam explicar porque mexer na previdência era urgente e agora não é mais

Temer cancela reforma e vereadores
de Curitiba ficam com o mico na mão
Por Manoel Ramires

O

presidente Michel Temer cancelou a reforma
da previdência e os vereadores de Curitiba ficaram com o mico na mão. Ciente de que não passaria no Congresso Nacional, Temer mudou a agenda
nacional com a intervenção militar no Rio de Janeiro. O primeiro a sentir o golpe foi o presidente da
Câmara, Serginho do Posto (PSDB). Ele queimou
muitos cartuchos depois de todo o conflito com os
servidores municiais. Também vestiru a carapuça
de manifestoche o vereador Ezequias Barros (PRP).
Gato por lebre
Os vereadores ficaram bravos com Temer por ter suspendido a urgente urgentíssima reforma da previdência. Ou seja, todos os argumentos utilizados no Pacote
de Maldades de que sem a reforma, o Brasil ia quebrar, o Paraná ia parar e Curitiba ia vira o caos foram
para vala comum. O que se nota é o contrário. No Rio
de Janeiro, mesmo com alterações previdenciárias e
calotes no serviço público, a crise aumentou por causa
da corrupção e não por conta da aposentadoria.
Batata quente
O presidente da Casa, Serginho do Posto, disse que
o governo federal gastou muito dinheiro com publi-

Chico Camargo | CMC

cidade para convencer a população da necessidade
da reforma. “Esse recuo foi lamentável”, afirmou. A
batata ficou quente justamente porque os vereadores votaram tudo em regime de urgência e se negaram a seguir pareceres do próprio governo federal,
como do Ministério da Fazenda.
Engole seco
Em junho de 2017, o Ministério da Fazenda disse
que o projeto que sacava R$ 700 milhões do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC)
e aumentava a alíquota de 11% para 14% era irregular.
Que tiro foi esse
Além do Ministério da Fazenda, os laudos e argumentos técnicos do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná (TCE-PR) e da própria Procuradoria da
Câmara Municipal de Curitiba (CMC) apontaram
que as regras da prefeitura eram irregulares, portanto, inconstitucionais.
Mico na mão
Outro vereador que ficou com o mico na mão é
Osias Moraes. Deve ser difícil explicar paras as bases porque Curitiba foi tão precoce em uma reforma que trouxe prejuízos aos trabalhadores. “Essa

Presidente Serginho do Posto
reclamou do recuo de Temer
reforma [da previdência] era necessária. O governo
não fez a lição de casa. Faltou bom senso”, criticou
o vereador Osias Moraes.
Erroooou o alvo
No calor do “Plano de Recuperação” de Curitiba,
o governo do prefeito Rafael Greca bradava que o
Brasil inteiro precisava alterar os regimes previdenciários. Inclusive, o argumento foi utilizado na
mensagem Nº 006, de 28 de março de 2017, para
justificar a reforma que subiu no telhado em âmbito federal: “Com isso, as contribuições previdenciárias serão gradativamente compatibilizadas com
as necessidades e conjunturas econômicas atuais,
sabidamente vulneráveis em todo o Brasil”, blefou
Greca, em mensagem.
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Agenda
Março
22
26

Assembleia Estatutária
de Prestação de Contas

Horário: 18h30
Local: Sismuc

Assembleia dos
Servidores da Saúde

Horário: 19h
Local: Sismuc

Abril
09
10
11
12

13

Coletivo de
Trabalhadores
Administrativos,
Saúde e FCC

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo de
Representantes por
Local de Trabalho

Horário: 9h,
14h e 19h
Local: Sismuc

Coletivo de
Trabalhadores da
Educação e Professores
de Educação Infantil

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo de
Aposentados

Horário: 14h
Local: Sismuc

Coletivo de
Polivalentes, Fiscais e
Trabalhadores da FAS

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo da Smelj

Horário: 19h
Local: Sismuc

Documentário sobre
impeachment estreia
apenas em junho, no Brasil
Redação
Dirigido pela cineasta Maria Augusta Ramos,
o documentário brasileiro ‘O Processo’ foi um
dos premiados no 68º Festival de Cinema de
Berlim. O trabalho trata do impeachment de
Dilma Rousseff (PT), em 2016. O documentário,
que remonta os bastidores do afastamento de
Dilma da presidência da República, em agosto
de 2016, com entrevistas e cenas das mobilizações a favor e contra o impeachment da petista.
O filme defende que houve motivação política
para a retirada de Dilma do poder.

resenha

O povo Brasileiro
um livro para estudar
Por Pedro Carrano
Precisamos pensar o Brasil. Pensar um projeto de país
e não só um discurso vazio
sobre educação e sobre nós
mesmos. “O Povo Brasileiro”, última obra do cientista
social Darcy Ribeiro, é um esforço para entender o Brasil
de hoje a partir da compreensão do passado, que teve
o indígena como elemento
inicial, que enfrentou a invasão portuguesa e também a
interferência das companhias

Aumentam impostos como IPTU e IPVA
Criam rombo e sonegam na previdência
Aumentam o desemprego e
se retira direitos trabalhistas

Serviço

Salários são congelados, os preços
estão subindo para o povo

O Povo brasileiro
A formação e o
sentido do brasil
368 páginas
Global Editora

Atacam as mulheres, os negros,
a diversidade de gênero, a cultura,
o meio ambiente e a soberania nacional
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CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

‘O Processo’ fez a sua estreia mundial e acabou ovacionado. O documentário deve estrear
no Brasil em junho. No documentário, a ex-presidente aparece só no final, quando é chamada
a testemunhar no Senado, e nunca Michel Temer, ex-vice-presidente de Rousseff, seu substituto e beneficiário direto do impeachment.
“O próprio Temer foi o primeiro presidente no
cargo acusado de corrupção. Mas ele não me interessava, me atraía mais mostrar as deliberações, as interações dos senadores para refletir a
sociedade brasileira, polarizada nesse momento
histórico”, conta a diretora.

jesuíticas. Depois disso, à protocélula “lusotupi” se soma o povo de
matriz africana, trazido à força pela escravidão, a serviço da monocultura para exportação. Ribeiro propõe a formação do que chama de
um “povo nação” sem, porém, reivindicar que esse resultado se deu
sem conflito. “O processo de formação do povo brasileiro, que se fez
pelo entrechoque de seus contingentes índios, negros e brancos foi,
por conseguinte, altamente conflitivo. Pode-se afirmar, mesmo, que
vivemos praticamente em estado de guerra latente, que, por vezes, e
com frequência, se torna cruento, sangrento”.
Pedro Carrano

