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servelino, o servidor

P

As eleições
começaram

ode parecer cedo demais para começar a
se preocupar com o voto. Ainda mais que
as eleições só devem ocorrer em outubro
de 2018. Antes disso ainda tem Copa do
Mundo, feriados e um monte de coisas para os
brasileiros se preocuparem. No entanto, deixar
para decidir o voto só no final pode ser tarde demais. A decisão será tomada com base em o que
as candidaturas desejam mostrar, escondendo
parte de suas alianças e pensamentos. No período
eleitoral, todo mundo defende os trabalhadores,
a saúde, a educação e a segurança. Mas é bem antes que se
revela se essas pautas são prioridades ou apenas promessa.
A experiência recente tem
demonstrado que muitas coligações ou brigas são apenas de
fachada para enganar o eleitorado. Os acordos explícitos ou
de gaveta são fechados agora,
em abril, quando políticos com
mandato têm que renunciar a
determinados cargos para buscar se manter no poder em outras posições.
O Paraná tem dois exemplos
claros disso. São do ex-governador Beto Richa (PSDB) e do
ex-ministro da fazenda, Ricardo Barros (PP). Ambos preparam o terreno para, no jargão
popular, “não largarem o osso”.
Carlos Alberto, que na eleição
para o senado deve vender a
ideia de bom gestor, tem que
ser avaliado pelos sete anos à frente do Palácio
Iguaçu. Nesse período, se notabilizou por agredir
servidores públicos, defender os interesses dos
ricos e por casos de corrupção. Quem olhar seu
histórico dificilmente acreditará em uma mudança brusca de posição.
Já Ricardo Barros, que foi governo com Dilma
(PT), não teve escrúpulos para embarcar no golpe de Michel Temer (PMDB) em busca de poder.
Da mesma forma, saltou dessa barca naufragada
para navegar na candidatura de sua esposa, Cida

Borghetti (PP), vice de Richa, ao governo do estado. Em outubro, ele e seu grupo político, incluindo
Maria Victoria (PP), que foi candidata à Prefeitura
de Curitiba, se venderão como novo, quando, na
verdade, são velhas raposas da política.
A desconfiança, desde já, é a melhor atitude. Como embarcar na candidatura de Ratinho
Júnior (PSD) sendo que ele chancelou todos ataques de Beto Richa contra os servidores, seja
como secretário, seja controlando dois partidos
(PSD e PSC) dentro da Assembleia Legislativa?
Agora, ele pode até simular um
afastamento, desgostoso que
está com o apoio oficial aos
Barros. Mas, na prática, Ratinho é o continuísmo da política
neoliberal que defende os interesses privados diante do fortalecimento das necessidades do
povo. Não à toa, Ratinho flerta
com Bolsonaro (PSL), Alckmin
(PSDB) e todo candidato que
possa lhe dar o poder, independente das alianças.
O servidor público também
deve desconfiar de qualquer
mudança de postura do atual
prefeito de Curitiba, Rafael
Greca (PMN). Ele é muito esperto e sabe que para eleger
seus novos aliados políticos –
Richa e Cida Borguetti –, tem
que diminuir os atritos dentro
do maior colégio eleitoral do
estado. É tudo maquiavelicamente calculado. Fez os pacotes de maldades no ano passado e pode até fazer
algumas concessões neste ano ainda alegando
que praticou o mal necessário. Bravata. Mais
uma. Igual ao congelamento da passagem de
ônibus ocorrida em março. Alguém dúvida que a
tarifa volte a subir depois da eleição?
Olho vivo! As eleições começaram e é necessário desmascarar João Dórias, Crivellas, Bolsonaros, judiciário, mercado, coxinhas e mortadelas
que dizem lutar pelos interesses da população,
mas estão apenas defendendo sua marmita.

O servidor
público também
deve desconfiar
de qualquer
mudança de
postura do atual
prefeito de
Curitiba, Rafael
Greca (PMN)
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CMEIS. Conselho Municipal de Educação será cobrado
por alterações que pioram atendimento nos cmeis

Manoel Ramires

Isso é um retrocesso
dentro da educação.
Seria interessante a
presença do executivo para
fazer um contraponto,
fazer sua defesa, expor
seu pensamento.
O convite foi feito, mas os
representantes negaram
Professor Euller, vereador

Em audiência pública ficou claro que o prefeito tem tentado impor um modelo de educação ultrapassado

Audiência Pública reprova
gestão Greca na educação

A

Por Manoel Ramires
Câmara Municipal de Curitiba, a pedido do
vereador professor Euller (PSD), convocou
uma audiência pública para debater os rumos da educação no município. O evento,
que lotou o auditório do anexo II, contou a participação de professoras, do Sismuc, do Ministério Público, da UNE, Ubes e dos representantes de pais
no Conselho Municipal de Educação. Convidada, a
gestão de Rafael Greca negou participação.
Ao abrir o debate, a promotora doutora Swami

afirmou que o destino da educação não está totalmente traçado pelas leis, pelo Plano Municipal de
Educação, Lei de Diretrizes Básicas da Educação
(LDB), entre outros. É apenas as normas que orientam a todos para melhorar o ensino das crianças,
“mas, como toda legislação, é necessário se adaptar aos momentos históricos e as modificações da
sociedade”, comparou.
Já a conselheira representante do Sismuc, Marina Alzão Felisberto, disse que se não houvesse
mobilização, a deliberação que aumentava a quantidade de crianças em sala sem contratação de

profissionais e a introdução de pessoas sem qualificação profissional iria passar. Foram feitos quatro
pedidos de vistas e ocorreu até retaliação no Conselho Municipal de Educação.
Audiência cobra explicações
Durante a audiência foi sugerido a redação de uma
carta e colhida assinaturas repudiando a política
adotada pelo governo municipal. A carta deve ser
entregue em 11 de abril, data da nova reunião do
conselho. Além disso, a pressão deve ser realizada
em conferências pelos bairros da cidade.
De acordo com Adelcio Rodrigues, que é o representante dos pais no conselho, essa agitação é
fundamental. Para ele, tem faltado democracia na
gestão da educação e do conselho. O conselheiro
também chamou atenção para consequências negativas devido a escassez de investimentos.“Curitiba
corre o risco de ter uma tragédia enorme. Escolas
correm risco de desabamento, incêndio promovido
por falta de estrutura enquanto a gestão só se preocupa com asfalto”.

325 anos. Categoria recordou congelamento de salários e violência de Greca

Servidores protestam no aniversário de Curitiba e do Pacotaço
Juliana Mildemberg

Por Manoel Ramires

N

ão será esquecido. Não ficará em branco. O aniversário
de Curitiba e o um ano do projeto de lei do Pacote de Maldades
foram lembrados pelos servidores municipais. As datas foram
recordadas com protestos no
Parque Barigui e com um documentário publicado nas redes
sociais do Sismuc.
A manifestação contra o
prefeito foi convocada porque o
Plano de Recuperação da cidade
também conhecido como Pacote
de Maldades trouxe prejuízos
financeiros e trabalhistas para
os servidores municipais. Além
disso, a população também foi
prejudica pelo conjunto de leis
aprovados na Câmara Municipal em 2017. Houve aumento do
IPTU, ITBI e a cobrança da taxa
de lixo para os mais pobres.

Em 2017, o prefeito Rafael
Greca anunciou o Plano de Recuperação como medida para
equilibrar as finanças do município. Porém, os ajustes não
ocorreram em cima do empresariado, que teve contratos
honrados e reajustados, como a
tarifa técnica do transporte público, ou ainda ganharam mais
dinheiro com a “Zeladoria Municipal” que iniciou uma operação tapa buracos.

NA REDE
Minidocumentário
“Um ano do
Pacotaço de
Greca”

Campanha de lutas de 2018 cobras as perdas promovidas pelo Pacote de Maldades
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TRANSPARÊNCIA. Entidade aumentou a luta e melhorou o
atendimento aos seus sindicalizados

Demonstrativo de Receitas e
Despesas Janeiro a Março de 2017

Categoria aprova
prestação de contas e
política do Sismuc de 2017

Manoel Ramires

O

Por Manoel Ramires

Sismuc fez a prestação de contas do ano de
2017. Os valores utilizados foram aprovados
por unanimidade pela categoria presente em
assembleia geral. O sindicato arrecadou R$
3,280 milhões com seus mais de 10 mil sindicalizados
e investiu R$ 3,270 milhões, fechando o ano de 2017
com saldo positivo. Além disso, foi realizado o balanço
político e jurídico da entidade.
O ano passado foi especial por conta da campanha
de lutas “Sou + Municipais”. Ela se estendeu devido ao
Pacote de Maldades do prefeito Rafael Greca (PMN). A
data-base, por exemplo, que era em 31 de março, foi
transferida pelos vereadores para 31 de outubro, sendo que em junho e julho ocorreram os grandes atos de
enfrentamento com a Prefeitura de Curitiba. Somente
isso fez com que o sindicato destinasse cerca de 500
mil reais para fazer a campanha de lutas.
Em 2017, o sindicato também realizou a compra de
duas salas no 2o andar da Rua Monsenhor Celso. Essa
aquisição patrimonial foi autorizada em assembleia da
categoria com o intuito de melhorar o atendimento dos
sindicalizados. “O aumento da atividade sindical para
garantir nossos direitos e a aquisição de patrimônio fizeram com que a entidade destinasse mais verbas para
ações, que é sua finalidade. Por outro lado, o Sismuc
fechou o ano com saldo positivo, garantindo a saúde
financeira da entidade”, contextualiza a coordenadora
geral Irene Rodrigues.
As contas da entidade foram aprovadas pelo conselho fiscal sem nenhuma restrição com relação a forma
como as verbas foram empregadas. A ata do conselho
foi confirmada em 19 de março de 2018 e ratificada na
assembleia do fim de março.
Balanço Político
A diretoria também fez a análise política do ano de
2017: o primeiro de gestão de Rafael Greca. Nesse ano
foram feitas diversas paralisações, acampamento ao
lado da Câmara Municipal, ocupações e greve contra
os doze projetos do Pacote de Maldades.
Para Soraya Zgoda, coordenadora de comunica-

Ações sindicais
no ano de 2017
Paralisações
Acampamento
em frente
à Câmara
Municipal
Ocupações
da CMC
Greve contra
pacotaço
Ações judiciais
individuais e
coletivas

Resultado do Período
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Mensalidades Recebidas

-R$ 259.369,93
R$ 3.483.059,76
R$ 3.483.059,76

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Salários e Ordenados
INSS
FGTS
PIS
Vale Alimentação
Vale Transporte
Plano de Saúde
Reposição Remuneração de Base
13º Salário
Exame Médico
Férias
Mensalidade - Imposto Sindical
Rescisão

R$ 3.813.061,18
R$ 955.984,80
R$ 311.145,84
R$ 139.054,55
R$ 41.426,38
R$ 7.792,30
R$ 38.076,04
R$ 20.175,45
R$ 56.411,09
R$ 257.626,22
R$ 25.520,36
R$ 1.415,00
R$ 40.768,24
R$ 1.671,27
R$ 14.902,06

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

R$ 979.263,94
R$ 163.896,24
R$ 23.773,82
R$ 14.900,00
R$ 42.492,55
R$ 52.287,14
R$ 8.212,75
R$ 21.799,01
R$ 124.258,95
R$ 527.643,48

Despesas Gerais
Manutenção Conservação e Limpeza
Combustíveis e Lubrificantes
Copa e Cozinha
Correios e Malotes
Despesas Judiciais
Condução
Estacionamento
Xerox
Divulgações
Lanches e Refeições
Material de Escritório
Informática
Ressarcimento
Reembolso
Manutenção de Veículos
Equipamentos
Multa
Móveis e Utensílios
Aquisição Imóvel
Contribuição
Cartório
Formação
Eventos
Campanha de Lutas
Organização de Base
Fundo Campanha de Lutas
Organização de Base
Organização Social
Políticas Sindicais
Aposentados

R$ 1.877.812,44
R$ 81.595,77
R$ 7.762,22
R$ 10.335,55
R$ 68.887,84
R$ 78.089,18
R$ 52.570,78
R$ 10.311,25
R$ 14.169,85
R$ 121.761,53
R$ 14.084,04
R$ 10.676,63
R$ 8.909,13
R$ 67.675,97
R$ 7.512,46
R$ 29.195,46
R$ 1.050,00
R$ 156,18
R$ 1.601,93
R$ 605.607,15
R$ 24.000,00
R$ 473,71
R$ 46.550,22
R$ 93.066,47
R$ 176.890,14
R$ 77.579,82

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas Financeiras
Tarifas/Taxas

R$ 81.287,45
R$ 909,20
R$ 909,20

Receitas Financeiras
Juros Recebidos ou Auferidos

R$ 82.196,65
R$ 82.196,65

IMPOSTOS E TAXAS
IPTU
IR
IRRF

R$ 12.702,00
R$ 931,05
R$ 9.724,91
R$ 2.046,04

RECUPERAÇÕES
IRRF

R$ 2.046,04
R$ 2.046,04

Saldo Disponível em
31 de Dezembro 2016
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento

ção, o ano foi repleto de lutas em defesa dos servidores públicos. “Passando tudo a limpo, podemos ver
que embora Greca tenha sido desumano, fomos para
o embate contra seu autoritarismo. Não poupamos
recursos e esforços para que os servidores fossem
respeitados”, enfatiza.
O advogado do sindicato, Ludimar Rafanhim, também apresentou as questões jurídicas. “Nós saímos da
greve com seis interditos proibitórios e quatro pedidos
de reintegração de posse. Isso é resultado de toda mobilização com a justiça”, recorda o advogado.
O sindicato também entrou com ações judiciais
contra os pacotaço como a garantia dos planos de carreira, auxílio alimentação e vai entrar com ação direta
de inconstitucionalidade contra o saque no IPMC.
“Ganhamos todas ações dos auxiliares de serviço
escolares, da licença prêmio e gratificações da FAS. O
sindicato ainda ganhou ação para 800 guardas municipais e de um milhão de reais para quarenta servidores
do serviço funerário”, elenca Ludimar.

R$ 241.222,97
R$ 11.501,91
R$ 4.962,00
R$ 9.612,28

R$ 1.642.922,74
R$ 2.899,15
R$ 292.049,70
R$ 1.347.973,89

Resumo Resumo Anual 2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
RECUPERAÇÕES

R$ 3.483.059,76
R$ 81.287,45
R$ 2.046,04

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

R$ 3.813.061,18
R$ 955.984,80
R$ 979.263,94
R$ 1.877.812,44

IMPOSTOS E TAXAS

R$ 12.702,00

Resultado Anual 2017

-R$ 259.369,93

Curitiba - PR, 21 de Março de 2018

PAULO JULIANO DA SILVA
CRC-PR 055982-6

SISMUC - PRESIDENTE
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JUDICIÁRIO. Parte dos processos está em fase de definição
dos valores dos “precatórios”

Conheça as principais
ações dos servidores

Andreia Rosendo

Principais processos
Incorporação das remunerações variáveis no
décimo terceiro salário
SITUAÇÃO: Desde julho de 2007 a categoria já
está recebendo o benefício sobre a totalidade do
salário, ação que retroage a 2002, faltando agora
o pagamento do retroativo. A ação sindical foi
julgada procedente.
Desconto previdenciário indevido sobre os
reflexos de horas extras, DSR e DSR noturno
SITUAÇÃO: Prefeitura e IPMC descontam sobre esse
reflexo salarial e não incluem na aposentadoria.
Ação judicial ganha, com precatório já formado.
Serviço funerário
SITUAÇÃO: Trabalhadores dos cemitérios municipais
trabalhavam 12 por 36 horas e não recebiam horasextras devidas. Ação foi ganha, envolve R$ 1 milhão
e está em formação de precatório.
Horas extras na Saúde
Servidores que faziam a chamada “dobra” de
jornada de trabalho na área de saúde, antes do
Regime Integral de Trabalho (RIT), trabalhavam
como se fosse jornada normal. Porém, as horas
extras deveriam ser pagas com aumento de 50%.
Reflexos de horas-extras
Devolução pelo IPMC de valores descontados
sobre o reflexo de horas-extras, DSR, adicional
noturno, RIT sobre o risco de vida e saúde (30%).
A ação que já tem sentença procedente. Logo
depois que o sindicato propôs a ação, desde 2015
a prefeitura parou de descontar sobre o aumento
do risco de vida em razão dos reflexos.

Mesmo com 46 autos em trâmite na justiça, Sismuc reforça que
o fundamental não é a luta jurídica, mas a mobilização social

D

por Pedro Carrano

esde fevereiro, o Sismuc disponibiliza
para conhecimento o relatório dos processos judiciais coletivos do sindicato
que estão em andamento.
Tratam-se dos processos em tramitação e,
ressalta o Sismuc, não abrangem as ações individuais. 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
a alteração de período da data-base de 2017.
Parte dos processos está em fase de definição
dos valores dos chamados “precatórios”, ou seja, o
reconhecimento judicial de uma dívida que o ente
público tem com o autor da ação, seja ele pessoa física ou jurídica. Toda a documentação está disponí-

vel no site do Sismuc e qualquer dúvida a categoria
pode entrar em contato com a secretaria sindical.
Luta coletiva
O sindicato sempre reforça que o papel da entidade não é o de um balcão de atendimento jurídico
individual. Mas, ao contrário, as vitórias no Judiciário são resultado da força de pressão dos servidores. “As ações são uma ferramenta apenas. É
preciso mobilização”, ressalta Rafanhim.
Irene Rodrigues, da coordenação do sindicato, complementa: “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.

Hora-atividade na educação infantil
Indenização para antigos educadores, devido
ao não cumprimento de hora-atividade pela
prefeitura. “Nem os 20% eles aplicavam, nem os
33%, hora-atividade e hora-extra, e a indenização
se dá sobre esses valores”, comenta Rafanhim.
Ação indenizatória em razão
dos atrasos em horas extras e pisos
Ação judicial coletiva.
Transição do cargo de auxiliar
para técnico de enfermagem
A prefeitura não realizou a transição para todos os
servidores da área. Servidores exigem pagamento
das diferenças salariais na área.

UPA CIC. Moradores entregam 2 mil assinaturas contrárias às OSs no Ministério Público do Paraná

Moradores preparam novas manifestações e tentativa de audiência
com a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Curitiba
por Pedro Carrano

M

oradores das vilas Sabará e Barigui, localizadas na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), protocolaram no dia 3 de abril, no Ministério
Público do Paraná, cerca de 2 mil assinaturas coletadas, na região sul, a favor
da revisão do formato de Organizações
Sociais (OS) na gestão de Unidades de
Pronto Atendimento (UPA).
De acordo com o relato dos moradores, o documento entregue à Promotoria
do MPPR não pôde ser protocolado junto à ação anterior. Isso porque a Promo-

toria alegou que está encerrada a ação
civil pública de 2017 que questionava o
formato de OSs. De acordo com o relato
dos moradores, a promotoria se comprometeu a averiguar a situação de reabertura da UPA, os editais e a fiscalização
do formato de gestão de Organização
Social, quando for esse formato jurídico
for implementado.
Moradores preparam novas manifestações e tentativa de audiência com
a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Curitiba. A vereadora Professora Josete também se comprometeu a organizar uma audiência pública.

“Aonde a gente for buscar ajuda, queremos levar esse abaixo-assinado”, afirma
Diego Welington Krichak.
Paralisada há mais de um ano
Moradores querem a reabertura da
UPA CIC, que está com os serviços parados há um ano para reforma, porém,
pedem que a reabertura não seja sobre
a gestão de OS. A Prefeitura enfrentou
vários protestos e comprometeu-se em
reabrir a UPA em maio de 2018, depois
de reverter na Justiça a liminar que havia suspendido o edital de chamamento
para qualificação Organizações Sociais
(OSs) para operar serviços de saúde.

Vereadores
aprovaram as OSs
na saúde e educação
ainda em agosto de
2017 (Lei 9.226/1997),
como parte do
pacote de ajuste fiscal
proposto pelo prefeito
Rafael Greca (PMN).
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NA LEGISLAÇÃO. Prefeito não quer garantir o direito para futuros servidores municipais

Para Greca, Licença Prêmio é um
privilégio que precisa ser extinto

T

Por Andréa Rosendo

ramita na Câmara Municipal de Curitiba
mais um projeto enviado por Rafael Greca
retirando direitos dos servidores. A proposta agora é acabar com a Licença Prêmio.
Caso seja aprovado no Legislativo, o projeto não
afetará os que já ingressaram nas carreiras do
funcionalismo público municipal, mas vai retirar o
direito de novos trabalhadores aprovados em concursos, os quais não poderão usufruir dos três meses da Licença Prêmio, uma licença remunerada e
assegurada pela Lei Orgânica do Município (LOM).
Para justificar o fim da Licença Prêmio, o pre-

feito disse que o direito é um privilégio, argumento
rebatido pelo Sismuc e pela vereadora Professora
Josete. Ela explica que diferentemente da iniciativa
privada, que segue a legislação conforme a Consolidação das Leis do Trabalho(CLT), os trabalhadores
egressos via concurso público no funcionalismo são
regidos pelo Estatuto do Servidor. “O servidor público não tem direito ao resgate do fundo de garantia. A Licença Prêmio foi construída nessa lógica
de ser uma compensação em relação aos celetistas,
que tem esse direito por lei. Não é privilégio, é direito”, reafirma e enfatiza Josete.
O direito é hoje garantido e dado ao funcionário após cinco anos consecutivos no serviço públi-

co. No entanto, a Licença Prêmio está ameaçada
desde a aprovação do pacotaço de Greca, hoje, Lei
Nº 15.043. De acordo com a vereadora, a proposta
do projeto que altera a LOM é mais uma tentativa
autoritária de retirar direitos que não conseguiram
por meio do ajuste fiscal no ano passado.
“Não existe um diálogo. A gestão é autoritária
e desrespeitosa. Isso aconteceu na discussão de todas as alterações propostas no pacotaço. Naquele
momento eles recuaram porque já tinham a intenção e a proposta de mexer na Licença Prêmio. No
nosso entendimento é uma lógica que vem articuladas com as políticas nacionais de retirada completa
dos direitos dos trabalhadores”, pontua Josete.

Rodrigo Fonseca | CMC

Greca dá calote na
Licença Prêmio da educação
O Sismuc esteve na Secretaria Municipal de Recursos
Humanos (SMRH) para debater com a gestão os
processos de indeferimentos da Licença Prêmio a todos
os servidores da educação. Na ocasião, foi entregue
ofício solicitando audiência para tratar o tema e, após a
pressão dos servidores, foi agendada reunião em abril.
Segundo o coordenador de Administração do
Sismuc, Jonathan Faria Ramos, o sindicato acolheu
denúncias de profissionais da educação que receberam a
negativa da Secretaria Municipal de Educação(SME) em
relação ao direito. “Vários servidores receberam a notícia
dos indeferimentos com a justificativa de que haverá
impacto financeiro, pois necessita da substituição do
servidor. No entanto, professores da educação infantil,
agente administrativo e auxiliar de servicos escolares não
têm substituição; os únicos solicitados para a substituição
são os docentes. Então, não há impacto financeiro”,
defende Ramos cobrando esclarecimentos da prefeitura.

Prefeito chama de privilégio o que é um direito dos servidores
Pedro Carrano

retrocesso. Escola sem partido, multa para o professor que falar

sobre sexualidade e retorno de datas comemorativas estão na pauta

Câmara de Curitiba deixa
tramitar projetos contra educação
Por Andréa Rosendo

H

á na Câmara Municipal de Curitiba(CMC) três
projetos que comprometem os avanços atuais
obtidos na educação pública. Rejeitado em 20 de
dezembro último pela Comissão de Educação da
CMC, o Projeto Escola Sem Partido, assim como outras proposições de vereadores alinhados ao pensamento neoliberal e conservador religioso tentam
pautar no Legislativo municipal a censura à pluralidade de ideias e o desmonte da educação.
Segundo Adriana Claudia Kalckmann, coordenadora jurídica, o ensino sobre gênero na escola, a
concepção de escola plural e com debate democrático e, ainda, a discussão sobre a atual configura-

ção das famílias são substituídos por projetos que
visam apenas reforçar as convicções políticas e religiosas dos proponentes.
“Os projetos estão interligados, os textos são
convincentes, mas o problema é o discurso que
está por trás. Além de o Estado não refletir sobre
o quanto esses projetos podem afetar psicologicamente a criança e o seu processo de aprendizagem,
ainda abre porta para censurar, punir professores
com a aplicação de multa e impedir a discussão das
novas estruturações e modelos de família.É uma escola sem partido, sem religião e sem sexualidade.
Entretanto, a proposta é de alguém que tem os três
elementos e mais as convicções partidárias e religiosas”, observa Adriana.

Jovens protestam contra
projeto que censura a educação
Ela afirma que as pautas tornam-se um retrocesso para a educação na medida em que a discussão já
realizada entre gestores, profissionais e pais de alunos são ignoradas. “Ao resgatar datas simbólica (dia
dos pais e das mães) anula-se anos de luta. Instituir
o Dia da Família, com a participação de quem cria
a criança que acompanha o seu desenvolvimento, é
mais amplo, democrático e humano. O projeto da Escola Sem Partido é uma mordaça que prejudica professores e alunos. Não sabemos se poderemos denunciar, por exemplos, que a cada 23 minutos, um jovem
negro é assassinado no Brasil”, argumenta.
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PUBLICIDADE. A concorrência para a contratação das duas
agências de publicidade terá abertura no dia 24 de abril
Julio Carignano

na pauta
Richa Nunca Mais
Sindicatos e movimentos sociais convocaram o povo
paranaense para o ato “Richa Nunca Mais”, durante a semana
de renúncia do governador do Paraná, em frente ao Palácio
Iguaçu, em Curitiba. Servidores estaduais, professores e demais
trabalhadores
Joka Madruga
apontaram o
impacto da
gestão de Richa
no que se refere
à violência do
dia 29 de abril e
das privatizações
e sucateamento
nas áreas da
Saúde, Educação,
sistema prisional,
comunicação.

60%
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Prefeito utiliza verba oficial para responsabilizar população por alagamentos

índice de
desaprovação
do governo
Richa em 2017
(Paraná Pesquisas)

Congresso do Povo
realiza primeiro curso
estadual de formadores
O Congresso do Povo é uma iniciativa da Frente Brasil
Popular, que visa realizar um mutirão de debate com a
população sobre seus reais problemas. No Paraná, o início
deve acontecer no dia 14 de abril (sábado), em Curitiba,
com o chamado Curso de Formação de Formadores, na
sede da APP-Sindicato. O curso é o momento de formação
de lideranças que possam levar a ideia do Congresso para
sua região ou município, entre os meses de abril e maio.
O primeiro encontro deve contar com a presença de 120
formadores de todo o estado. Junho será o momento de
realização de um novo momento estadual. E agosto será a
vez do Congresso do Povo brasileiro.

Gestão Greca quadriplica
gasto com propaganda
Por Júlio Carignano
Os gastos com publicidade e propaganda
irão quadriplicar na gestão do prefeito Rafael
Greca (PMN), saltando de R$ 6,2 milhões,
em 2016, último ano de mandato do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT), para os R$ 24 milhões previstos para 2018, conforme dados
do Portal de Transparência do município e do
edital 004/2018, da Secretaria Municipal de
Comunicação Social da Prefeitura, para contratação de duas agências de publicidade.
Esse salto com despesas para propaganda por parte de uma administração que
desde a posse prega um arrocho fiscal tendo
como alvo principal o funcionalismo público
foi questionado pela vereadora Professora
Josete (PT) nesta quarta-feira (21), na Câmara de Curitiba. A parlamentar lembrou que
servidores públicos não receberam nem mesmo a correção da inflação em seus salários e
que o município carece de políticas públicas,

citando questões de mobilidade urbana e os
problemas que se tornaram uma constante
no município a cada chuva registrada.
Para a vereadora, há um grave erro
de prioridade da atual administração. “Ao
que parece é mais importante gastar com
propaganda e com cílios postiços nos semáforos do que gastar com políticas públicas para conter esses alagamentos, para
limpeza de rios e córregos, para arrumar
pontes nos bairros da periferia, para pagar os salários dos servidores e servidoras
do município”, apontou Professora Josete.
A concorrência para a contratação das
duas agências de publicidade que prestação serviços por um ano terá abertura no
dia 24 de abril. Entre os trabalhos a serem
prestados pelas empresas está a criação e
produção de peças publicitárias, execução
interna e externa de serviços, compra de
mídia e distribuição de publicidade a veículos de comunicação.

Entidades pedem
intervenção federal nos
órgãos ambientais do Paraná

Audiência Pública debate
privatização da Fafen
No dia 12 de abril, às 19h, a Câmara de Vereadores
de Araucária fez uma audiência pública sobre o risco de
privatização da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do
Paraná (Fafen). A unidade pertence à Petrobras e está
localizada ao lado da Refinaria Presidente Getúlio Vargas
(Repar), ambas em Araucária. Audiência Pública Sobre a
Privatização da Fafen Petrobrás

Por Justiça e Conservação

Greve de professores em Minas
O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de
Minas Gerais (Sind-UTE-MG) está parado há mais um mês. A
demanda sobre o governo estadual de Fernando Pimentel (PT)
é pelo repasse dos reajustes relativos a 2018 e outro a 2017. A
paralisação começou no dia 8 de março.
divulgação

40 instituições que trabalham pela conservação da biodiversidade no Paraná e
no Brasil tornaram público um documento com dezenas de ilegalidades cometidas
pelo atual governo contra o patrimônio natural paranaense. Os abusos expostos são
apenas uma fração das inúmeras ilicitudes
cometidas na quase uma década em que a
gestão atual se manteve no poder.
Com base nos escândalos, as organizações pedem a intervenção do Governo Federal, por meio da atuação direta do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) – autarquia
federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) – nas entidades vinculadas
à Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(SEMA) do Governo do Estado do Paraná. Entre elas estão o Instituto Ambiental do Paraná
(IAP), Instituto das Águas e o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Estado (ITCG).
Nos próximos dias, outras 20 entidades
também vão receber o pedido, entre elas, a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR),
o Ministério Público Federal (MPF) e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
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SINOPSE

Agenda

A engrenagem de O Mecanismo

Abril
17

Audiência Ministério
Público Trabalho |
Agente de Combate a
Endemias

Horário: 14h30
Local: Av. Vicente
Machado, 84,
Centro

Maio
04
07

08

09

10

11

Assembleia de eleição
da comissão eleitoral

Netflix | Divulgação

Por Manoel Ramires

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo dos
Trabalhadores
Administrativo,
Saúde, FCC

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo de Representantes
por Local de Trabalho
Formação: Ciclo de Debates
“Mexeu com você Mexeu
Comigo” - Servidores em
defesa da cidadania e contra
desmonte de Greca

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

A série da Netflix dirigida por José Padilha já
ganha contornos de fake
news. A constatação parte
da tentativa de falsear a
realidade, atribuindo falas
a personagens que foram
ditas por outras pessoas.
Sob a desculpa de que se
trata de uma série ficcional, Padilha se dá ao luxo
de tentar reconstruir a história recente do país. Na
lógica pouco paladina, é
como se o Brasil tivesse feito 7 gols na Alemanha, ou
como se a Ditadura tivesse
feito bem à democracia.
Pelo contrário, o que ocorre é a tortura dos fatos.
Trata-se, portanto, de um
estelionato intelectual.
Uma série que pretende revelar o modus operandi da corrupção brasileira
não pode dar um jeitinho
para atacar seus adversários e proteger seus aliados. Os fins não justificam
os meios e as maracutaia.

O diretor José Padilha foi “acusado” de realizar seriado fake news
“O Mecanismo” acaba por reproduzir aquilo que ele combate.
É importante entender a engrenagem de “O mecanismo”. Uma série que nasce com o propósito de surfar na (ex) popularidade da Operação Lava Jato. Apostando no público conservador, a Netflix associou
sua realidade virtual à semana em que o ex-presidente Lula seria preso. Mas, assim como o filme “Polícia Federal, a lei é para todos”, as
lacunas entre os fatos e os desejos de seus roteiristas mostram que a
realidade é muito mais complexa do que a série pretende mostrar. O
mecanismo está enferrujado.

resenha

AT E N D I ME N TO J U R Í D I CO

Transição
na saúde
Fique por dentro dos
documentos necessários
para a ação dos auxiliares
de enfermagem para
requerer o cargo de
técnico de enfermagem.
Acesse
sismuc.org.br
e informe-se

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

Uma História com mulheres
Por Pedro Carrano
Assim como noutros setores do conhecimento humano, a história da literatura costuma
ofuscar, não valorizar ou até ignorar o papel
e o das mulheres. Faça você mesmo o teste,
na sua lista de leituras do ano, quantas foram
as autoras do gênero feminino – ou até mesmo transgênero que você leu? Então, nesse pequeno espaço, listamos duas autoras, atuais e
do século vinte, que deixaram uma importante
obra, para ler e lembrar:
Orlando, de Virginia Woolf: A romancista

inglesa inovou no começo do século vinte ao
aprofundar a narrativa do chamado “fluxo de
consciência”, no qual a descrição não é tanto do
ambiente externo, mas das emoções e contradições dos personagens. A autora deixou reflexões
também sobre feminismo.
Milamor, de Livia Garcia Rosa. Autora brasileira
reflete neste romance sobre as questões de uma
mulher de classe média, já por volta dos 60 anos,
que teve dois filhos. O primeiro marido dessa relação desapareceu e o segundo marido faleceu.
O livro faz a reflexão sobre a relação com os filhos, com a maturidade.

