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servelino, o servidor

A

As lições do
1º de Maio Unificado

situação econômica, política e social no
Brasil - e especialmente em Curitiba - exige de nós, trabalhadores, muita luta. Os
índices oficiais indicam queda da inflação, mas isso não nos parece real quando olhamos
o nosso poder compra, que diminui cada vez mais.
Os aumentos do desemprego e do percentual de
pobreza e a desvalorização da nossa moeda mostram que o trabalhador não pode ser sacrificado
por esse governo golpista que vai às redes de TV
para mentir sobre a realidade do país.
As falácias de Temer e de um congresso que
não representa o povo fizeram
deste 1º de Maio um dia marcado pela unidade de luta dos
trabalhadores brasileiros. Pela
primeira vez, em Curitiba,
as maiores centrais sindicais
unificaram seus atos alusivos
à data. No entanto, é preciso
ressaltar que é necessário,
também, voltarmos o nosso
olhar para a empatia, que é a
capacidade de se colocar no
lugar do outro.
A nossa Campanha de Lutas 2018 tem se voltado para
esse sentimento. É um convite
ao exercício da solidariedade
de classe. O mote “Mexeu Com
você, Mexeu Comigo” significa
que estaremos juntos na luta
para revogarmos a reforma
trabalhista, a política de terceirização - que precariza o trabalho, adoece e mata trabalhadores - e a Emenda
Constitucional Nº 95, que congela os investimentos públicos e provoca a desassistência na Saúde,
Educação e demais políticas públicas sociais.
A campanha volta-se para usuários dos serviços públicos municipais e servidores. E é por
isso que fomos às ruas nos dias 1º e 5 de maio
e iremos quantas vezes forem necessárias para
levar a pauta dos servidores para todos os moradores de Curitiba. Nos próximos dias estaremos
novamente nas ruas e praças denunciando o autoritarismo do prefeito Rafael Greca.

Faz onze meses que estamos na “Ditadura do
Pacotaço de Greca”. E é por isso que não podemos nos esquecer do dia 26 de junho de 2017.
Essa data entra para o nosso calendário de lutas,
pois foi marcada pela imposição da força da elite
econômica curitibana, capitaneada por políticos
inescrupulosos, salvo raras exceções. Em nome
de um ajuste fiscal (pacotaço), Greca e os vereadores da sua base congelaram salários, mexeram
com o dinheiro da nossa previdência e retiraram
direitos conquistados com muita luta. Mas estamos atentos e sabemos que os parlamentares de
Curitiba não reconhecem essa
necessidade de ajuste fiscal
quando é para colocar mais dinheiro público em seus bolsos.
Para enfrentarmos esses
governos conservadores e retrógrados é necessário estarmos perfilados - lado a lado
- com a população que - como
nós servidores – luta pela manutenção e qualidade dos serviços públicos. O povo vai às ruas
para que os Cmei’s não virem
depósito de crianças, para que
as Unidades de Saúde não sejam fechadas e para defender
o Programa Estratégia Saúde
da Família. Também cobra a
limpeza dos rios e córregos
para impedir que as enchentes,
ocorridas em fevereiro e março deste ano, não prejudiquem
mais famílias pobres.
O mote “Mexeu Com você, Mexeu Comigo”
traduz a unidade de classe para dizer que não
trocaremos direitos, políticas públicas sociais
e nossa dignidade por meia dúzia de ruas asfaltadas. Reconhecemos e queremos, sim, ruas
bem pavimentadas e sabemos que é possível
com planejamento. Mas não aceitaremos pagar as poucas políticas públicas do governo
Greca se o preço for o aumento da desigualdade social, o descaso e a desumanidade, que
é o legado que o prefeito está construído e vai
deixar para a sua gestão.

Greca e os
vereadores da sua
base congelaram
salários, mexeram
com o dinheiro da
nossa previdência e
retiraram direitos
conquistados com
muita luta
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Mexeu com Você. Servidores vão acumular
30 meses sem reajuste nos vencimentos

Campanha de
lutas cobra fim do
congelamento
dos salários e piso
por nível de formação

O

Por Manoel Ramires
ano de 2017 foi de muita luta
dos servidores municipais
contra o pacote de maldades
de Rafael Greca. Ele se revelou inimigo dos trabalhadores e aliado do empresariado. Se, de um lado,
Greca aumentou a passagem de ônibus e o lucro das empresas, de outro,
alegando problema de caixa, congelou
salários e carreiras. Discurso mentiroso exposto pela própria Secretaria de
Finanças que, em prestação de contas,
admitiu que Curitiba fechou no azul.
“Temos pago rigorosamente em dia
todos os contratos da prefeitura, as
obrigações de 2017. Não há nada atrasado”, disse o secretário de finanças
Vitor Puppi, na Câmara Municipal, em
27 de fevereiro de 2018, esquecendo
de mencionar o congelamento dos salários. Se não bastasse isso, enquanto
tomava dinheiro do IPMC e aumentava
alíquotas, Greca sempre tinha recursos para asfalto e empreiteiras.
Portanto, esse histórico é importante
para explicar o que foca a pauta geral:
recuperação das perdas salariais e direitos. Com a nova data-base transferida de
31 de março para 31 de outubro, os municipais têm um longo caminho de lutas
para buscarem sua valorização.

Quem não pode com a formiga,
não atiça o formigueiro
A pauta de 2018 busca recuperar 30 meses de congelamento de salários. O foco
também é para a pauta histórica de pisos
salariais por nível de formação, realização de concurso público para preenchimento do quadro de funcionários e inibição do acúmulo e desvio de função,
combate às terceirizações via organizações sociais. A pauta geral também busca fortalecer o IPMC e o ICS, dando mais
transparência e eficiência aos institutos.
Os 37 itens reivindica, ainda, melhores
condições de trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores, mais o pagamento
de gratificações ou ainda incorporações.
Perda histórica mais
congelamento de salários
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. O pedido de reajuste
desse ano 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. 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 estimada, apenas nessa gestão é de 9,3%.

Aumentam impostos como IPTU e IPVA
Criam rombo e sonegam na previdência
Aumentam o desemprego e
se retira direitos trabalhistas
Salários são congelados, os preços
estão subindo para o povo
Atacam as mulheres, os negros,
a diversidade de gênero, a cultura,
o meio ambiente e a soberania nacional

VAMOS REA
GIR!

CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NO SERVIÇO

PÚBLICO MUNICIPAL

informe publicitário

A pauta geral 2018 cobra recuperação das perdas salariais e direitos

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) detectou crescimento da arrecadação de
Curitiba no primeiro bimestre de 2018 em relação a 2017. O aumento
da receita corrente líquida em janeiro foi de 8,36% em relação ao
mesmo mês do ano passado. Foram R$ 680,5 milhões em 2017 e R$
737,4 milhões em 2018. No mês de fevereiro, a arrecadação maior foi
de 5,58%. São quase R$ 756 milhões em 2018 contra R$ 716 milhões em
fevereiro de 2017, criando um saldo maior de R$ 40 milhões.
Arrecadação maior em 2018
IPTU (R$ 35 milhões a mais)
ISS (R$ 27 milhões a mais)
IPVA (R$ 14 milhões a mais)

A categoria também
recorre ao piso salarial
por nível de formação

Fonte: DIEESE

Lei de Responsabilidade Fiscal
41,19% | Gastos atuais com pessoal
46,51% | Se considerar a dedução
da receita de FUC
51,3% | Limite prudencial
54% | Limite máximo
Fonte: DIEESE

Nível Básico | R$ 2.018,69
Nível Médio | R$ 3.364,48
Nível Técnico | 4.038,38
Nível Superior | 6.056,07

Mexeu Comigo. Com alta de impostos, cidade arrecada mais R$ 737 milhões apenas em janeiro de 2018

Inflação de Curitiba é a terceira maior do país, segundo IBGE
Por Manoel Ramires

O

IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 referente a abril
de 2018. O IPCA-15 teve variação de 0,21% em
abril, 0,11 ponto percentual (p.p.) acima da taxa
de março (0,10%). No acumulado dos últimos doze
meses, a inflação ficou em 2,80%. A Região Metropolitana de Curitiba, no entanto, registrou índice
acima da média nacional, com 3,02%. Esse é o terceiro maior índice do país, atrás apenas de São
Paulo (3,75%) e Goiânia (3,29%).
Segundo o levantamento, dos nove grupos de
produtos e serviços pesquisados, somente Comunicação (-0,15%) apresentou queda de preços de

março para abril. Os demais ficaram entre 0,02%
de Educação e 0,69% de Saúde e cuidados pessoais
que, além da maior variação de grupo, registrou,
também, o maior impacto (0,08 p.p.).
No grupo Saúde e cuidados pessoais (0,69%), a
pressão foi exercida pelo item plano de saúde (1,06%)
e pelos remédios (0,63%) refletindo parte do reajuste
anual, em vigor desde 31 de março, variando entre
2,09% e 2,84%, conforme o tipo do medicamento.
Em Curitiba, no entanto, o grupo saúde pesou
mais do que no restante do país. A elevação foi de
1,16% no último período. A segunda maior alta na
região é vestuário (0,59%), seguido por alimentação e bebida (0,29%). Já o mercado imobiliário
teve retração de -0,25%.

Curitiba fica atrás apenas de
São Paulo (3,75%) e Goiânia (3,29%)
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IPMC. Falta de repasse da Prefeitura ao fundo de previdência dos servidores gerou perdas
de cerca de R$15 milhões ao mês

Patrimônio do IPMC reduz e
A
aposentadorias aumentam

Por Andréa Rosendo

Joka Madruga

reunião do mês de abril do Conselho
de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Curitiba (IPMC) apresentou dados que
Instituto está com um déficit de aproximadamente R$ 15 milhões ao mês. Segundo os conselheiros, despesas são maiores que as receitas
devido ao aumento de pagamentos de aposentadorias e pensões a mais de dois mil servidores.
Segundo o coordenador de Aposentados do
Sismuc e conselheiro no IPMC, Giuliano Gomes,
a falta de repasses da prefeitura ao IPMC contabiliza cerca de R$ 700 milhões. Ou seja, o reparcelamento das dívidas da prefeitura e os decretos lançados causaram um estrago muito maior
do que o previsto pela gestão Rafael Greca. “O
prefeito deixou de fazer o aporte recorrendo a
estratégias arbitrárias. Isso fez com que o IPMC
tivesse um saldo total de menos de R$ 2 bilhões
e obtendo déficit”, enfatiza Giuliano.
O conselheiro explica que o recurso para pagar esse montante de servidores está saindo dos
investimentos do IPMC. Segundo Giuliano, há
um desequilíbrio na receita e nas despesas e um
prejuízo em relação aos fundos de investimentos.
“As receitas foram menores que despesas e a rentabilidade, que fica em torno de 8% ao ano, fica
comprometida, pois são R$ 700 milhões a menos
que deveriam estar investidos no fundo. O que
significa dizer que se a prefeitura não tivesse deixado de fazer os aportes até dezembro, teria uma
rentabilidade de cerca de R$ 56 milhões anuais.
No entanto, o Instituto tem hoje esse déficit de
R$ 15 milhões quando essa situação poderia ser
evitada”, observa o coordenador do Sismuc.
Reuniões do Conselho Fiscal 2016
Ainda na reunião, o representante do Sismuc fez
apontamentos em relação a medidas que foram
aprovados em reuniões anteriores. Gomes questionou a reunião para a aprovação das contas
do Conselho Fiscal do IPMC referente ao ano de
2016. Segundo ele, faltou transparência na reunião ocorrida no final de 2017, pois não contou
com a participação dos conselheiros representantes da classe dos trabalhadores (sindicatos).
O Sismuc defende que sejam apresentadas as
atas e documentos referentes à aprovação das
contas de 2016 na reunião de 2017. E também
solicitou a definição de um calendário com datas fixas para as reuniões dos membros do Conselho Fiscal do IPMC.

Prefeito Rafael Greca deixou de fazer o aporte recorrendo a estratégias arbitrárias

Lei do IPMC e mudanças no Fundo: 15.042/2017

Reparcelamento da
dívida com o IPMC:

200
prestações

até o ano de 2033(16 anos)

Valor das
parcelas:

R$

1,34

milhão

Falta de repasses da
prefeitura ao IPMC:

700
milhões

R$

Déficit mensal
do IPMC:

15
milhões
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NA LUTA. Ato da Campanha de Lutas de 2018 junto à população
demonstra que sociedade não aceita autoritarismo de Greca

Sismuc é a resistência
dos servidores e dos
serviços públicos

Andreia Rosendo

População quer políticas públicas de qualidade e que atenda às suas necessidades

O

Por Andréa Rosendo

Sismuc realizou no dia 05 mais um ato que
integra a Campanha de Lutas de 2018.
Alusiva ao Dia do trabalhador, a atividade
realizada na rua XV de Novembro, promoveu o diálogo com população, ocasião em que os
servidores mostraram o que está por trás do projeto político do prefeito Rafael Greca. A panfletagem
denunciou o descaso com o funcionalismo e o serviço público e a revolta da população curitibana em
relação ao autoritarismo da gestão.
Neste contexto em que a retirada de direitos é

imposta pelos três entes federais – município, estado e governo federal – o Sismuc levou as formigas
para o centro da cidade para mostrar que a união do
trabalhador é fundamental para a garantia de direitos. “É necessário que a sociedade saiba das ações da
prefeitura, a população está sendo sacrificada no governo Rafael Greca”, relata Silvana Rego, servidora
da secretaria da saúde e diretora de base do Sismuc.
“As formigas representam a unidade. Quando o formigueiro é atacado todas elas se unem; elas trabalham
em conjunto. Deste modo lúdico, estamos informando
a população que é na conta do povo que foi colocado o
aumento de IPTU e o ITBI, a cobrança da taxa de lixo,
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fechamento e sucateamento de serviços”, aponta.
A perda de direitos é realidade para os servidores públicos desde o primeiro dia da gestão Greca.
O funcionalismo público municipal vem sofrendo
no bolso os ataques aos seus direitos. Depois da
aprovação do Pacotaço de Greca, o congelamento
salarial dos trabalhadores já chega a 25 meses sem
reajuste. Além das perdas estimadas em 9,3% nos
salários, os servidores lutam pelo auxílio transporte
em pecúnia, mesmo em tratamento de saúde, descongelamento dos planos de carreira e ampliação
para servidores que não foram incorporados aos
planos do magistério, professor infantil e guarda
municipal e pela a revogação da lei do Pacotaço.
“Estamos aqui denunciando os desmandos do
governo. Nós, servidores públicos municipais, estamos sendo desvalorizados nesta gestão. Os equipamentos do serviço público estão em condições
precárias. Ao invés de melhorias e garantia de dignidade ao trabalho, Rafael Greca quer contratar
Organizações Sociais e favorecer o empresariado”,
enfatiza a coordenadora de Organização por Local
de Trabalho, Cathia Almeida.
População rejeita o
projeto de Rafael Greca
O projeto político do prefeito Rafael Greca é impopular, pois é voltado para a elite, ao empresariado
curitibano, avalia a coordenadora geral do Sismuc,
Irene Rodrigues. Ela lembra que a rejeição ao governo de Greca só aumenta e elenca os protestos
orquestrados pela população em repúdio ao prefeito nos bairros.
A comunidade protesta contra Rafael Greca tanto na periferia como nos bairros nobres. Greca foi
alvo de críticas no Batel (praça do Japão), em Santa
Felicidade, no CIC, Parolin, Fazendinha e é vaiado
em equipamentos de saúde, escolas e Cmei’s.
“Em todos os cantos nós temos mostrado resistência em Curitiba, que hoje é a capital da resistência. A população tem mostrado que quer políticas
públicas de qualidade e que atenda às suas necessidades”, defende.
A maior expressão da luta da população curitibana contra a política urbana de Rafael Greca foi
a quantidade de protestos espalhados pela cidade
por ocasião das enchentes de fevereiro e março.
“A Prefeitura aumentou impostos o ano passado e
o prefeito disse que poderia chover que não haveria enchentes, mas houve muita enchente. Mas a
população foi pra cima, cobrando do Rafael Greca.
Essa participação ativa mostra uma nova sociedade; mostra a Curitiba da democracia, a Curitiba da
resistência”, finaliza Irene.
Gustavo Henrique Vidal

ELEIÇÕES DO SISMUC. A base decide

Servidores elegem a Comissão Eleitoral

C

om a presença de cerca de 300 servidores, a Assembleia Geral do Sismuc,
realizada na noite do dia 04, aprovou os
cinco nomes para a Comissão Eleitoral, que
coordenará as Eleições do sindicato para renovar a diretoria e o conselho fiscal para a
gestão 2018-2021.
Cumprindo com o que determina o artigo 102 do Estatuto do Sismuc, Aristides
Carvalho, Carlos Alberto Kaniak, Domingos David, Edson Cruz e Lirani Franco
foram apresentados pela Direção à assembleia para votação. Todos são trabalhadores de outras categorias e com experiência em eleições sindicais.
Pelo estatuto do Sismuc, as Eleições
devem acontecer em até 30 dias do término do mandato da atual gestão, que encerra em 1º de setembro de 2018. Assim,

a Eleição deve acontecer entre os dias 1º
de julho e 1º de agosto.
CONVOCAÇÃO
No começo de junho, a Comissão Eleitoral
eleita pelos servidores deverá publicar o
Edital de Convocação das Eleições, apresentando o regulamento para inscrição de
chapa e todos os prazos a serem cumpridos,
conforme o Estatuto do Sismuc.
A chapa que se inscrever, como também
garante o estatuto, poderá indicar um representante para acompanhar a Comissão Eleitoral durante todo o processo.
Poderão votar nas Eleições os servidores em dia com suas obrigações estatutárias
com mais de seis meses de sindicalização.
As demais orientações serão divulgadas pela
Comissão Eleitoral.

Comissão Eleitoral comandará as eleições

NA REDE
Escaneie o código para ter
acesso ao Estatuto do Sismuc

6|

| Edição 146 | Maio de 2018

CENSURA. Relatório da vereadora Professora Josete foi aprovado na Comissão de Serviço
Público da CMC, mas não impede a votação do projeto

Mesmo com parecer contrário,
Escola Sem Partido avança

Andréa Rosendo

Sociedade tenta impedir o retrocesso

A

Por Andréa Rosendo e Gustavo Henrique Vidal
Comissão de Serviço Público da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou, no começo do
mês, parecer da vereadora Professora Josete contrário ao projeto Escola Sem Partido. A proposta
tem recebido resistência na própria casa e da sociedade,
que luta pela garantia da liberdade da docência. Mesmo
assim, o projeto que busca “combater uma suposta doutrinação política e ideológica” nas escolas deve ir à plenário
para votação, já que apenas a Comissão de Constituição e
Justiça pode barrar a tramitação do projeto.
Em seu parecer, Professora Josete (PT) afirmou que o
projeto Escola Sem Partido visa a criminalização da do-

cência ao ferir a liberdade pedagógica dos profissionais
da educação. Em sua argumentação, ela esclarece que já
existem mecanismos para coibir práticas de educadores e
educadoras que cometam infrações, citando medidas administrativas e até mesmo exonerações. Para a vereadora,
o Escola Sem Partido é “punitivo e antidemocrático” e contribui para o acirramento do cenário de intolerância.
A servidora municipal Silvana Claudia Rego, diretora de base do Sismuc, afirma que o Escola Sem Partido
cerceia o pluralismo de ideias e a liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. Para ela, o
projeto é excludente, discriminatório e limita o acesso
ao processo de aprendizagem.
“A questão mais polêmica é a proposta da não discus-

são sobre questões de igualdade
de gênero, orientação sexual,
pois indica que esse debate é
papel exclusivo da família. Além
desse projeto, há outros semelhantes que colocam a necessidade de ter o professor sobre
vigilância constante, mas sem
indicar a linha política de quem
vai julgar o comportamento do
professor se, por exemplo, não
estiver adequado ao que estará
descrito em relação a sua conduta nas propostas que querem
aprovar”, observou Silvana.
Além do Escola Sem Partido,
outros dois projetos que tramitam
na casa envolvem a criminalização
de educadores e a “eliminação” da
política nas escolas. Um institui o
dia de pais e mães em contraposição ao dia da família. O outro,
multa e penaliza professores que
“atentarem contra a dignidade de
crianças e adolescentes”.
A SOCIEDADE RESISTE
O projeto tem como pretensão,
uma desvinculação entre conhecimento científico e o conhecimento
ideológico, o qual levaria a posicionamentos políticos. A versão municipal do Escola Sem Partido é de
autoria dos vereadores Ezequias
Barros (PRP), Osias Moraes (PRB)
e Thiago Ferro (PSDB).
O projeto recebeu várias manifestações externas de entidades
como a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Secretaria Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, Laboratório de
Investigação de Corpo, Gênero e
Subjetividades na Educação da
Universidade Federal do Paraná
(UFPR), entre outras.
Diferentes de organizações da
sociedade civil tem lutado para
impedir a tramitação do projeto,
entre elas a Mães pela Diversidade, Promotoras Legais Populares,
Rede Feminista de Saúde, União
Brasileira de Mulheres, Sismmac
(sindicato do magistério municipal), Transgrupo Marcela Prado,
Rede de Mulheres Negras do Paraná pelo direito das mulheres.

Trabalhadores suspenderam a paralisação após a administração assumir que atenderia à pauta

Prefeitura descumpre acordo e agentes de endemias reavaliam Greve
Por Gustavo Henrique Vidal

A

Greve convocada pelos agentes de combate de
endemias para o dia 07 está suspensa. A Prefeitura de Curitiba (PMC) chamou as pressas o Sismuc para negociar as reivindicações que faltavam e
comunicou que vai atender a pauta dos servidores.
No dia 11, o projeto de lei que estende o auxílio
alimentação para esses trabalhadores chegou à Câmara de Vereadores. Conceder o benefício é um dos
compromissos ao lado de rever o laudo técnico sobre
a insalubridade da função dos agentes comunitários.
No entanto, a decisão da assembleia extraordi-

nária, realizada no dia 05, os agentes condicionaram a suspensão ao atendimento integral da pauta
de reivindicações. Durante esse tempo, os agentes
manterão o Estado de Greve e acompanharão o
andamento do projeto e dos encaminhamentos da
pauta. Caso todos os pontos não sejam atendidos, a
Greve será deflagrada.
Além do auxílio alimentação e da insalubridade,
a PMC garantiu que dará prioridade para estes profissionais quanto a regularização da participação de
empregados públicos no ICS, e que fará novo levantamento de impacto financeiro e dará retorno até o fim
das negociações , o que deve ocorrer em 60 dias.

Cathia Almeida

Assembleia de trabalhadores analisou
a proposta da administração

|7

Edição 146 | Maio de 2018 |

na pauta

SAÚDE COMUNITÁRIA. Comunidade de Santa Felicidade
e de outras regionais não aceitam a medida

Greca quer acabar com ESF

Rumos da Assistência Social

Mandato professora Josete

Sábado, dia 12, na Vigília Lula Livre, o Fórum Nacional
de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único da
Assistência Social (FNTSUAS) debateu políticas de assistência
social, abordando os ataques que o governo de Michel
Temer (MDB) está aplicando contra o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).

260 mil
Número de visitantes da 3ª Feira Nacional
da Reforma Agrária, que apresentou produtos
agroecológicos de 23 estados do país.

Privatização e
venda dos Correios
O governo Temer e a direção atual dos Correios tramam
fechamento de 513 agências e demissão de 5.300 funcionários
concursados. A direção dos Correios quer fechar agências
próprias rentáveis com faturamento anual que varia de R$ 300
mil a R$ 750 mil, para beneficiar agências franqueadas, que
já são melhor remuneradas pela empresa em detrimento das
agências próprias. As medidas de privatização e venda dos
Correios prejudicam cidades do interior. Dentre os 5.570
municípios brasileiros, apenas 17 têm população superior a
1 milhão de pessoas. Nesse sentido, a iniciativa privada tem
interesse somente nesses centros mais populosos, de fácil acesso
pelos meios de transporte, com lucro garantido. No Paraná, mais
da metade (204) dos 399 municípios têm até 20 mil moradores.

Uma empresa de excelência
Os Correios do Brasil têm um lucro anual de quase
R$ 20 bilhões. Durante décadas, foi eleita a melhor empresa
de serviço postal do mundo e os carteiros eram a primeira
profissão mais confiável entre os brasileiros.

Vamos seguir dialogando
com África e América Latina.
Como disse o ex-presidente
Lula, o Brasil não pode se
sentir sozinho nem
soberano em suas relações
com os países em
desenvolvimento
Marcia Lopes,
ex-ministra de
Desenvolvimento Social
e combate à fome
Joka Madruga

divulgação

Moradores e servidores protestam contra retirada do ESF de Unidade Bom Pastor
Por Pedro Carrano
Os moradores dos bairros Vista Alegre,
Cascatinha e São Bernardo vem protestando na frente da Unidade de Saúde Bom Pastor, Regional de Santa Felicidade. Outros
protestos podem acontecer, noutras regionais, para garantir a manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF).
O prefeito Rafael Greca (PMN) quer
acabar com essa política. Os usuários
defendem a manutenção do programa, a
qualidade do serviço e a universalidade da
atenção à saúde.
O tema foi apresentado no Conselho
Municipal de Saúde (CMS), embora não
tenha havido uma aprovação formal do
Conselho. “Foi apenas um informe, não
teve um debate aprofundado. Nos conselhos locais, a prefeitura está irredutível. É
preciso que a prefeitura repense o modelo
para Curitiba, mas sem acabar com o programa”, diz Irene Rodrigue, coordenadora
geral do Sismuc.
Servidores perdem gratificação,
mas prejuízo à comunidade é maior
O sindicato e servidores têm se posicionado de forma contrária à medida, apon-

tando o risco de uma regional como a de
Santa Felicidade ficar sem o serviço. A população da regional - que corresponde a
mais de 155 mil habitantes - conforme dados da própria prefeitura, está revoltada.
“O programa está no bairro há duas
décadas. Os moradores consideram que a
US Bom Pastor tem atendimento de qualidade e não deve ser transformada em
Unidade Básica de Saúde (UBS). Temos
referências de artigos científicos apontando que a ESF tem qualidade porque mantem o vínculo humanizado com a família
e não apenas com a pessoa de forma individualizada. A população fica desconfiada
porque há dois anos o objetivo era ampliar
o programa e como, agora, quer retirar e
acabar com tudo?”, defende e questiona
Sonia Macedo, usuária do serviço.
Irene Rodrigues explica ainda que o
prefeito Greca pretende extinguir o programa naquela Unidade alegando falta de
recursos para manter as equipes e porque
vai priorizar regiões com maior vulnerabilidade, mas ela discorda da justificativa.
“Acabar com um projeto que está dando
certo é desmontar a saúde pública sem
apresentar uma proposta mais eficiente. O
SUS é integral e universal”, frisa Irene.

O QUE É? ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no
país, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). A base
da política é o atendimento mais próximo à população fortalece prevenção
e eleva a relação custo-benefício da saúde pública, gratuita e de qualidade.
O programa descentraliza recursos federais para estados e municípios
executarem gestão da saúde pública. Preocupação é com prejuízo à população.
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SINOPSE

Agenda

Nosso espelho colonial
Décio Romano

Maio
17
19

Reunião do Conselho de
Administração do ICS

Horário: 9h
Local: Edifício Delta

Seminário Estadual “SUS Patrimônio do Povo
Brasileiro”
Realização: Confederação Nacional dos/as
Trabalhadores/as no Serviço Público Municipal
do Brasil/ CUT (Confetam) e Federação dos
Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais
Cutistas do Paraná(Fessmuc).
Objetivo: Ampliar a campanha pela revogação
da Emenda Constitucional Nº 95, melhor
qualificação na luta em defesa do SUS universal,
público e estatal e incentivar trabalhadores/as no
controle social da saúde.
Horário: 9h
Local: APP Sindicato/ Umuarama(PR)

Junho
04
05
06
07

08

Coletivo dos Trabalhadores
Administrativo, Saúde, 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

por Pedro Carrano
Num cenário cultural em que peças teatrais, obras e consertos tantas vezes fogem
do tema político, em maio foi apresentada no
Teatro Experimental da UFPR (Teuni) a leitura
dramática de “Os Delatores da Inconfidência”.
O militante Paulo Bearzotti Filho apresenta um
texto que constrói um espelho entre a criminalização contra Tiradentes e a perseguição contra
Lula. Em comum, a condenação orquestrada por
um poder Judiciário elitista, moral e – a peça en-

resenha

Clássico e profano
por Pedro Carrano

Fique por dentro da pauta de
reivindicações de todas as
carreiras da prefeitura
O Sismuc disponibiliza no seu site e na sede da entidade
a cartilha da Campanha de Lutas 2018. O material detalha
a pauta específica das categorias que compõem o sindicato.
Confira a íntegra do documento!

fatiza – de mentalidade colonizada. Na Vila Rica
do século 18, o juiz “Moura”, vindo de fora e introduzindo as delações, o condenado “Dirceu”,
de Marília (em alusão ao poeta Tomás Antonio
Gonzaga) e “Joaquim José Inácio da Silva” são
referências ajudam a compreender a essência
da Operação Lava Jato, enquanto operativo que
condenou um presidente que aplicava medidas
de desenvolvimento no país. Texto dialógico,
com várias vozes, que costuram a obra de Cecília Meireles, canções, assim como Brecht fazia,
e poemas dos inconfidentes.

Ademir Assunção, escritor radicado em São Paulo e conhecido pela obra
e pelos experimentos na
área da poesia, publicou,
em 2016, o romance “Ninguém na Praia Brava”, no
fundo uma brincadeira e
um diálogo com a tradição
literária, pela Odisseia, de
Homero. O próprio nome
do narrador, que está diante do desafio de construir
uma história, depois de
abandonar tudo e isolar-se
numa praia, dialoga com a
passagem clássica de quando Ulisses derrota o Ciclope
justamente anunciando-se
como “ninguém”. O texto
de Assunção carrega hu-

mor, dialoga com os clássicos mas também resgata o
despojamento dos autores
marginais do século vinte.
Autor
Ademir Assunção é poeta e
jornalista. Publicou livros
de poesia, ficção e jornalismo, como A Máquina
Peluda (1997), Zona Branca (2001), Adorável Criatura Frankenstein (2003), Faróis no Caos (2012) e A Voz
do Ventríloquo (2012) –
Prêmio Jabuti de poesia.

Serviço
Ninguém na Praia Brava
192 páginas
Editora Patuá

Divulgação

