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ENTREVISTA:

“Assédio está
naturalizado”
Especialista aponta que
brasileiros desconhecem práticas de assédio moral e que os
governantes são omissos no
combate à prática de assédio.

página 10

Prefeito só garante inflação
Governo municipal previu reajuste salarial baseado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Com isso, o valor proposto
ficaria abaixo da inflação. Aporte financeiro assegura reajuste de 7,67%. Valor não traz ganho real e ainda está abaixo dos
reajustes que foram dados a funcionários terceirizados. Confira na página 4
Foto: Joka Madruga

FAS paga
gratificação,
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Fruet quer
fim de cargo
público na FAS
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Democracia
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Atendimento
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Servidores da saúde fazem
greve contra novo calote

O prefeito Gustavo Fruet deu novo calote nos servidores
da saúde. Contrariando a ata que suspendeu a greve em
fevereiro, o governo municipal não pagou os novos pisos
de forma retroativa em fevereiro. A gestão alega erro na
ata. Para os servidores, é descaso. Mais na página 5.

Faltam vagas
e professores
na educação
infantil
Página 9
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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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editorial

Contra o “calotaço”
Há uma crise econômica em curso, que
atingiu as principais potências do mundo –
EUA, Europa e Japão, em 2008 -, e agora
começa a impactar com força a economia
brasileira. Esse quadro faz com que os trabalhadores e trabalhadoras tenham que lutar
contra os cortes e pela manutenção de seus
direitos mais básicos. Essa ideia foi defendida no editorial do Jornal do Sismuc da edição
anterior.
Em Curitiba, em 2015, a política de cortes chegou mais rápido do que se esperava.
Em dezembro de 2014, os servidores foram
surpreendidos pelo Decreto 1385, que atingiu diretamente as questões financeiras,
sob a justificativa de manter equilíbrio entre
receitas e despesas da PMC. Através destes
decretos a gestão Gustavo Fruet não cum-

priu compromissos assumidos em mesa de
negociação com os trabalhadores da Saúde
e FAS, por exemplo, e fez cortes em pagamentos de horas extras em outras secretarias. Chegou a adiar a data de pagamento
dos vencimentos em atraso e chegou a atropelar o que estava escrito em ata de mesa de
negociação.
O “calotaço” de verbas e compromissos
preocupa ainda mais quando os gestores e o
Recursos Humanos apontam que a Prefeitura
deve seguir por esse caminho equivocado.
A posição do Sismuc é de que os cortes não
devem acontecer na vida dos trabalhadores.
Mas é preciso revisar as licitações fraudulentas como do transporte público, os gastos com
terceirizações, os cortes nos cargos comissionados, no nepotismo e não no funcionalismo.

É preciso que a Prefeitura enfrente esses esquemas desfavoráveis à maioria do
povo. Isso porque não é possível aceitarmos
a quebra de compromissos assumidos em
mesas de negociação, leis tratoradas por
decretos, atas que perdem legitimidade, e a
realocação de trabalhadores precários para
cobrir a demanda de funcionários, como
acontece na proposta de alocar estagiários
em cmeis, em lugar da contratação de mais
servidores públicos.
Contra o “calotaço”, a única saída é o
“mobilizaço”. Não aceitar mais adiamentos
de mesas, promessas, versões que visam
desmobilizar a categoria. É preciso combater
o bom combate, seja ele nas redes sociais,
nas ruas, na conversa com a população, com
os colegas. A luta é o rumo.
Foto: CUT

ao deus dará

P

autado para votação em
abril por determinação
do presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
sem qualquer diálogo com a sociedade, o PL 4.330/04 expande
as terceirizações e pode acabar
com as suas barreiras impostas
por lei. O texto que irá a votação liberaliza a terceirização e as
chamadas quarteirizações para
todas as atividades das empre-
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sas, incluindo as
atividades principais e permanentes.
Desde os anos 1990 no Brasil, os patrões encontraram um terreno aberto
para implantar medidas como a
retirada dos direitos trabalhistas e a mudança no processo de
produção. Isso aconteceu a partir de derrotas da classe trabalhadora alguns anos antes.
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Por isso, a Central Única
dos Trabalhadores (CUT) convoca o movimento dos trabalhadores e a sociedade como
um todo a participar dos atos
e realizar ações contra a possibilidade de um dos maiores
ataques contra os direitos tra-

balhistas, representado pelo PL
4330/04.
Na pauta constam também
Reforma Política a partir de uma
Constituinte, manutenção de
direitos, democratização da comunicação, entre outros pontos.
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Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp

FAS paga
gratificação,
mas sem
retroativo

Alegando falta
de profissionais,
direção da
Fundação prefere
terceirizar serviço
a abrir concurso
público para
cozinheiro.
Foto: Manoel Ramires

Fruet quer acabar com
cargo público na FAS

O

Por Manoel Ramires

prefeito Gustavo Fruet
encaminhou à Câmara
Municipal projeto de
lei que acaba com o cargo de cozinheiro na Fundação de Ação
Social. Para a FAS, a falta de profissionais se soluciona com a
ampliação da terceirização e não
com a realização de concurso público. Mesmo com parecer negativo da vereadora professora Josete, o projeto deve ser avaliado
no Plenário em abril.
Em sua análise, Josete apon-

A

pós temerem um novo calote sobre
o pagamento da segunda parcela da
gratificação de risco, os trabalhadores da Fundação de Ação Social já estão
recebendo seus salários. Contudo, o pagamento não está sendo depositado de forma
retroativa. O valor gira em torno de R$ 170.
Os servidores da FAS também participaram do ato em frente à Câmara Municipal em
2 de fevereiro justamente contra o primeiro
calote. Naquela época já não foi paga 2ª parcela da extensão da gratificação de risco. Esse
valor deveria ser pago em janeiro de 2015.
Pelo menos dois mil servidores sofreram com
o calote.
A extensão da gratificação de risco foi
negociada com a presidenta da FAS Márcia
Fruet no primeiro semestre de 2014. Ela foi
fatiada até 2017. A segunda parcela seria paga
em janeiro de 2015, a terceira em janeiro de
2016 e a quarta em 2017. Contudo, com o
decreto, esse processo teve alterações sem a
concordância dos trabalhadores. O Sismuc
está apurando o não pagamento da gratificação e cobrando da Fundação um posicionamento.

Foto: Chico Camargo/CMC

opção política

gratificação de risco

Por Manoel Ramires
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em cartaz

tou que trocar o concurso pela
terceirização pode se caracterizar
como uma falta economia. “Gera
uma ilusória redução de custos.
A terceirização é precedida de
procedimento licitatório do qual
sai vencedor, em geral, a empresa
que oferece o serviço pelo menor
preço”, pontua. Já o vereador
Sérginho do Posto (PSDB) defende as terceirizações devido as
limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “É a forma
que os governos acharam para
não ultrapassar esses limites”,
manobrou.

Mesmo com parecer contrário de Josete, o projeto deve
ser votado em abril. O projeto
é criticado pela coordenadora
do Sismuc Irene Rodrigues, que
defende concursos públicos e o
fim das terceirizações. “O prefeito Gustavo Fruet não pode
ignorar nossa pauta. Essa é uma
de nossas pautas principais e
ao invés de acolher e dialogar
com o sindicato, ele encaminha
para a Câmara Municipal projeto que afronta o interesse dos
trabalhadores. É um descaso”,
cobra.

Trabalhadores da FCC exigem apresentação
de proposta sobre reformulação da carreira.

O Festival de teatro que você não vê

A

Por Manoel Ramires

brem-se as cortinas, começa o
espetáculo. Curitiba respira o
24º Festival de Teatro. Mais de
400 espetáculos estão sendo representados. Contudo, nenhum deles tem em
seu palco o estilo farsesco com que os
servidores da Fundação Cultural de Curi-

tiba estão sendo tratados. Esses trabalhadores já apresentaram, em 13 de janeiro,
um estudo solicitando a reformulação da
carreira. Contudo, a Prefeitura de Curitiba adiantou sua estreia na discussão.
O estudo que solicita a reformulação da carreira foi elaborado por uma
comissão no Sismuc em reuniões que
ocorrem desde setembro de 2014. Na
pauta, os trabalhadores
reclamam do acúmulo
de função. Eles solicitam mudanças no descritivo de função e na
nomenclatura para adequar a atividade. A categoria defende o modelo de Plano de Carreira
semelhante ao que foi
aprovado pelos Professores de Educação Infantil. Também reivindica regime de urgência

para o debate e aprovação desse plano e
um organograma para a FCC.
Por outro lado, a Prefeitura de Curitiba tem faltado aos ensaios. Após a
entrega do estudo em janeiro à Secretaria de Recursos Humanos, o compromisso da gestão era apresentar uma
proposta até a primeira quinzena de fevereiro. Isso não aconteceu. Foram duas
tentativas frustradas de reunião nos
dias 5 de março e 25 março. Em ambas a
gestão não subiu no palco.
E como a reestruturação da carreira não é monologo, os servidores da
FCC cobram a presença da gestão no
teatro da vida real, como explica Adriana Claudia Kalckmann, coordenadora
do Sismuc: “A gestão sabe que é personagem principal dessa peça. Chega de
encenação. O coletivo já está discutindo
formas de apresentar à população o descaso que vem sofrendo e será em breve”,
comenta.

Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc
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só inflação

MOBILIZAÇÃO

Por outro lado, salários de terceirizados foram reajustados acima da inflação.

Fruet propõe perdas salariais
para os servidores municipais
Foto: Manoel Ramires

M

Por Manoel Ramires

ais uma vez a gestão
Gustavo Fruet quer
punir os servidores
municipais pelos seus erros de
cálculo. Agora em relação à database. O governo municipal previu
reajuste salarial baseado na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Com isso, o valor proposto ficaria

abaixo da inflação. Contudo, com
aporte financeiro, a gestão assumiu compromisso de reajustar salários em 7,67%. O valor não traz
ganho real e ainda está abaixo dos
reajustes que foram dados a funcionários terceirizados.
A secretaria de Recursos
Humanos Merouyjy argumentou que a Prefeitura não previu
o aumento da inflação e que o

tem que ser pra valer

limite da gestão era apenas repor
a inflação do período. “A gente
foi surpreendido pela inflação galopante, mas projetamos ganho
real no futuro.”, lamentou.
Contudo as estimativas de
baixa arrecadação reforçadas
pela gestão foram rebatidas pelos sindicatos. O economista
do Dieese Sandro Silva lembrou
que a gestão coloca nas despesas

de 2015 recursos de 2014 e que
estava omitindo o aumento de
arrecadação com a alta de impostos. “Ninguém previa a alta
de impostos, mas eles foram
praticados pelos governantes.
Portanto, a antiga projeção não
calculava essa alta e alguns dados
trazidos pela gestão pertencem à
negociação de 2014. Portanto, é
importante relativizar qualquer
prejuízo”, contrapõe.
A suposta crise financeira
também foi questionada. A Secretária de Finanças Eleonora Fruet,
na Câmara Municipal, admitiu o
aumento da arrecadação com o
IPVA, ITBI e IPTU: “Com o aumento, o IPVA pode significar R$
160 milhões no orçamento da cidade, mas só vai começar a entrar
em abril”, declarou no fim de fevereiro. Para esse ponto, os sindicatos
disseram que não entendem como
Fruet aumenta impostos e reduz
investimentos: “Uma proposição
abaixo da inflação é enorme sacrifício aos servidores municipais.
A maioria dos servidores municipais amarga um plano de carreira
cruel”, questionou a coordenadora
do Sismuc Irene Rodrigues.
Valorizando terceirizados
Se de um lado falta dinheiro
para ganhos reais aos servidores
municipais, de outro, a gestão

Fruet não poupou aos terceirizados. Aos trabalhadores do transporte público o reajuste foi de 9%,
sendo 1,5% de ganho real. O vale
alimentação saltou de R$ 331,50
para R$ 415 (25,19% a mais). Já os
funcionários da CAVO fecharam
negociação em 10%, ou seja, 3,3%
acima dos servidores municipais.
A presidente do Instituto
Municipal de Administração
Pública – IMAP, Liana Carleial,
justifica as diferença: “São grupos de trabalhadores em situações completamente distintas.
A Prefeitura não pode cobrar da
Cotrans plano de carreira, por exemplo”, justificou. A presidente
ainda disse que o servidor tem
outras vantagens que o terceirizado não tem como estabilidade e
outros benefícios. O Sismuc questionou a diferenciação: “Todos os
terceirizados que tem data base
em discussão com a Prefeitura tiveram reajustes acima da inflação.
Não é possível que aumente para
os terceirizados e não faça para os
concursados”, reclamou Irene.
A Prefeitura de Curitiba
também reajustou os salários de
secretários e cargos comissionados, só que abaixo do INPC: “O
reajuste dos comissionados e secretários, solidariamente, fica em
6,21%”, lametou Meroujy Cavet.

Seminário do Sindicato discutiu regramento dos trabalhadores dos Cmeis

Sismuc cobra regulamentação do
Plano de Carreira dos professores

S

Por Gustavo Vidal

ancionada em 22 de dezembro de 2014, a Lei 14580, que
cria o Plano de Carreira dos
professores da educação infantil,
ainda aguarda pela regulamentação da prefeitura. Passados os 90

dias previstos pela lei, o Sismuc
cobra da gestão o decreto que vai
estabelecer os critérios para aplicação do plano.
Em seminário realizado no
dia 21, o Sismuc discutiu o plano
e como deve acontecer a regulamentação. “Queremos acompan-

har a elaboração do decreto para
que os direitos dos servidores
não sejam confundidos”, afirma
a coordenadora do Sindicato,
Maria Aparecida Martins Santos,
que confirma que até hoje, o Sindicato não teve noticia da regulamentação. “Com tantos calotes

da gestão neste começo de ano,
estamos atentos para que a lei
não seja descumprida, preservando a conquista dos professores
previstos na lei”, reforça.
O advogado Ludimar Rafanhim, explicou que a Lei define
de forma geral o estabelecimento

das carreiras, mas que apenas o
decreto deve indicar a aplicação.
“Por isso é importante que os servidores acompanhem esse processo. Nenhum item da lei pode ficar
sem regulamentação, para não
causar problema na evolução da
carreira dos servidores”, diz.

MOBILIZAÇÃO
Prefeitura
não paga
conforme
combina e
Saúde
retoma
greve

O

Por Phil Batiuk

s trabalhadores da saúde
entraram
novamente
em greve em protesto
contra o descaso da Prefeitura
com a saúde pública. Em respeito

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?

contra o calote

Foto: Manoel Ramires

à população, atendimentos de
emergência serão realizados durante a greve. A pauta é o cumprimento integral do que já foi acordado em mesa de negociação,
promessas que condicionaram
a suspensão da Greve da Saúde
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no dia 3 de fevereiro, conforme
consta em ata.
Na sexta-feira (20), trabalhadores notaram, em seus
contracheques, a falta de pagamentos retroativos, confusão
na distribuição de horas extras e

ausência de programa de valorização. Tudo parte do conjunto de
acordos firmados para encerrar a
greve. Prontamente, a comissão
de greve foi questionar a gestão.
Sem responder satisfatoriamente o porquê das diferenças
nos contracheques, a administração solicitou uma nova reunião
para o dia seguinte, com a presença dos secretários de saúde e recursos humanos. “Nossos acordos só serão implantados quando
o Qualifica SUS for implantado”,
afirmou Adriano Massuda. Ou
seja, além de jogar para o mês que
vem a primeira metade dos retroativos a dezembro, fevereiro
e janeiro, a fala do secretário de
saúde se traduz na ausência dos
valores do antigo IDQ que não
foram incorporados em 10% do
vencimento inicial na tabela de
cada cargo.
A Prefeitura defende que
diferenças seriam pontuais e que
IDQ residual teria sido implementado para compensar tais
perdas. Mas tudo isso só foi revelado aos trabalhadores na segunda-feira (23). São dois decretos: o
nº 298, que acaba com o IDQ e estabelece o Difícil Provimento e o
IDQ residual, e o Decreto nº 299,
que substitui o IDQ nas funções
de gestão; ambos publicados na
sexta, 20 de março de 2015.
Tamanha confusão também
intriga o Ministério Público da
Saúde, que entrou em contato
com a coordenação do Sismuc e
adiantou que vê com estranhamento a atitude da gestão. Além

do MP, a representante dos trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde, Lisandra Falcão,
adiantou que os conselheiros estão acompanhando a luta dos servidores. “Ninguém se posicionou
contrário à greve”, aponta ela, o
que indicaria solidariedade. Já a
Prefeitura adianta explicações
para tentar conter os ânimos da
categoria.
Em uma peça de marketing
institucional que circulou entre os trabalhadores da saúde,
a gestão defende o pagamento
dos vencimentos retroativos somente em abril, desconsiderando
a negociação de fevereiro, e afirma que vai pagar “valores restantes” somente “de acordo com disponibilidade financeira”.
Ações judiciais
“Vamos entrar com uma
ação coletiva exigindo juros e
correção monetária em todos os
pagamentos com atraso”, informou o Dr. Ludimar Rafanhim,
advogado do Sismuc. Os valores
remetem aos anos de 2014 e 2015
e se referem a salários retroativos
e banco de horas.
Além disso, os servidores
públicos municipais da saúde
exigem da Prefeitura indenização
por danos morais. “Vamos entrar
com ação por conta de todo o
sofrimento causado pelos calotes, atrasos e reduções salariais.
A insegurança financeira atinge
a saúde do trabalhador, além de
desconfigurar o seu orçamento
e causar impactos financeiros”,
critica Irene.

6

DIREITO

Fale com funcionários e diretores do
Sismuc. Ligue para 3322-2475

na contramão da história

Instituto passou por cima de entidades,
organizações e cidadãos na elaboração
de Plano Diretor, além de propor novo
plano que o Ippuc vai elaborar sozinho.

Gestores do Ippuc acabaram com a
participação no urbanismo de Curitiba

P

Por Phil Batiuk

or recomendação do Ministério das Cidades, do
Conselho Nacional das Cidades e do Estatuto das
Cidades, municípios como Curitiba têm mecanismos de participação na elaboração do seu Plano Diretor.
Este plano traça os caminhos para o desenvolvimento da
cidade nos dez anos seguintes à sua publicação. Mas atitudes autoritárias marcaram a mais recente redação da
proposta.
Na edição 107, de dezembro/2014, o Jornal do Sismuc
noticiou que o Conselho da Cidade de Curitiba (Concitiba), composto majoritariamente por membros do Ippuc
e outros órgãos da Prefeitura, decidiu substituir a Conferência do Plano Diretor por uma “plenária estendida” do
próprio conselho. A atitude foi criticada pelo Ministério
Público do Paraná, já que a participação estimada em 600
pessoas foi reduzida para 82.
Agora que a plenária estendida já aprovou a proposta do Ippuc, o projeto de lei que cria o Plano Diretor de
Curitiba é considerado por especialistas como um retrocesso na gestão democrática da cidade. O servidor público
Rodolfo Jaruga compõe a Frente Mobiliza Curitiba, que
problematiza questões sobre o Direito à Cidade na capital
paranaense. Em artigo publicado em 18 de março na Gazeta do Povo, ele denuncia que o Ippuc traz duas propostas
perigosas no contexto da apresentação do Plano Diretor.
A primeira é a introdução dos planos setoriais por
meio de decreto, sem participação sequer do Legislativo
municipal. “Se os Planos Setoriais integram o Plano Diretor, que é lei, devem também ser revestidos da mesma
formalidade. Do contrário, é esvaziar a lei”, critica Jaruga.
A segunda questão é mais grave. O instituto propõe a criação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano
Sustentável (PMDUS), ao qual o próprio Plano Diretor

deverá submeter-se. “Inacreditavelmente, o PMDUS terá
como finalidade aquela mesma que se atribui a um Plano
Diretor: orientar o planejamento municipal e o desenvolvimento urbano”, problematiza.
Sem a necessidade de passar pela Câmara de
Vereadores e nem a obrigação de conter mecanismos de
participação, o Ippuc terá total liberdade para proceder
como bem entender na ocupação do espaço urbano municipal. Por fim, para quem não acredita que poderia ficar pior, o novo Plano Diretor acaba com a supervisão
do próprio Concitiba na elaboração da próxima edição.
O conselho já tem maioria do Ippuc/Prefeitura, mas ainda assim abre a gestão para participação da sociedade,
mesmo que pouco. Parece que isso contraria a política da
gestão Gustavo Fruet.

Mais profissionais são
necessários no interior da escola

O

mais recente concurso público para o segmento ocorreu
em 2012. Hoje, a demanda é
urgente, uma vez que os trabalhadores
de escola, os chamados inspetores,
têm executado uma série de tarefas,
principalmente acompanhando o
transporte das crianças.
O número de servidores que
serve de parâmetro à PMC é de 90 para

Demonstrativo de Receitas
e Despesas de Outubro a
Dezembro 2014
Resultado do Período			

-51.152,76

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		

715.879,51

Mensalidades Recebidas		

715.879,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

782.646,57

Despesas com Pessoal			

259.125,00

Salários e Ordenados			
69.442,42
13º Salário				23.076,47
Férias				15.858,91
INSS				37.917,70
FGTS				8.047,05
Auxílio Doença			2.172,00
Vale Refeição			9.775,12
Vale Transporte			3.460,50
Plano de Saúde			
13.619,40
Imposto Sindical			341,58
Exame Admissional			35,00
Representação Sindical			75.378,85
Utilidades e Serviços			
172.267,38
Associação de Classe ( Cut - Dieese )
38.225,40
Assinaturas - ADM			
277,50
Aluguel				19.343,70
Condomínio				4.475,45
Telefone e Telegramas			
10.849,22
Energia Elétrica/Copel			1.545,76
Água/Sanepar			614,50
Seguros				1.559,23
Serviços de Terceiros ( Assessorias )		
95.376,62
Despesas Gerais			351.254,19

trabalhadores de escola

por Pedro Carrano

prestação de contas

1, quantidade que não supre a necessidade das escolas, com diferentes estruturas e demandas. É fundamental
que as escolas recebam um número
maior de trabalhadores, de acordo
com suas características, como, por
exemplo, a educação integral, as escolas que possuem transporte, o tempo
do inspetor em intervalo.
“Há escolas onde os inspetores
acompanham o transporte e com isso
fica faltando funcionários no local.

Por exemplo, no bairro Ganchinho.
Eles vão buscar nas regiões mais afastadas e o inspetor se desloca para
lá”, afirma João Guilherme Bernardes,
coordenador do Sismuc.
Neste momento, existe a discussão de a Prefeitura contratar servidores volantes, para substituir, no
núcleo regional, a ausência de trabalhadores. Este ponto foi levantado
pela categoria na recente reunião do
Coletivo dos Trabalhadores de Escola.

Manutenção Conservação e Limpeza
7.164,08
Bens de Informática			
1.011,08
Combustíveis e Lubrificantes		
8.577,37
Copa e Cozinha			
2.206,30
Despesas Judiciais			11.785,95
Despesas com Condução		
10.804,09
Despesas com Cartório			
16,03
Despesas com Estacionamento		
204,00
Despesas com Xerox			
3.607,12
Despesas com Internet			
1.620,00
Despesas com Informática		
4.347,90
Divulgações				13.133,60
Correios e Malotes			
15.116,29
Lanches e Refeições			
2.653,72
Material de Escritório			
2.887,14
Manutenção de Veículos		
2.959,99
Móveis e Utensílios			
9.821,90
Veículos				98.355,25
Formação				36.955,59
Eventos				42.937,41
Campanha de Lutas			
28.004,62
Organização de Base 			
30.438,34
Organização Social			4.737,23
Aposentados			11.909,19
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
7.840,38
Despesas Financeiras			840,47
Tarifas/Taxas			840,47
Receitas Financeiras			8.680,85
Juros Recebidos ou Auferidos		
		
IMPOSTOS E TAXAS			

8.680,85
12.515,87

IPTU				640,02
IPVA/Licenciamento			556,54
PIS				1.205,32
Cofins				
2.863,80
CSLL				954,57
IRRF				6.295,62
RECUPERAÇÕES			20.289,79
Reembolso				8.970,48
PIS				1.205,32
Cofins				
2.863,80
CSLL				954,57
IRRF				6.295,62
Saldo Disponível em 31 de Dezembro de 2014 338.573,37
Caixa				3.359,80
Conta Corrente			428,49
Poupança/Investimento			334.785,08
			
Resumo de Outubro a Dezembro de 2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		

715.879,51

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		

7.840,38

RECUPERAÇÕES			20.289,79
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
782.646,57
Despesas com Pessoal			
259.125,00
Utilidades e Serviços			
172.267,38
Despesas Gerais			351.254,19
IMPOSTOS E TAXAS			
		
Resultado de Outubro a Dezembro de 2014

12.515,87
-51.152,76

COTIDIANO

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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Foto: Pedro Carrano

entre lembranças e lutas pendentes

Lidinalva
Malinoski,
servidora
aposentada.

fique por dentro

Atualize seus dados cadastrais

U

Por Phil Batiuk

m sindicato, todas as lutas. Isso
significa
muitas pessoas, com pautas
gerais e específicas, que
precisam ter acesso a diversas ferramentas de
diálogo para se conectar
entre si e com a entidade.
Ao mesmo tempo,
significa muitas lutas, de
diferentes segmentos e
em diferentes locais de
trabalho. Para manter
todo mundo informado,
o Sismuc precisa de informações de contato de suas
filiadas e filiados. Seja em
períodos de campanha de
lutas e greves, coletivos
ou eventos de formação
e debate, é sempre fundamental comunicar a luta
sindical e mobilizar a base
para conquistar direitos.

E

por Pedro Carrano

la foi uma das primeiras a se filiar ao
recém-nascido sindicato, no final dos anos
80. Assinou a lista trazida debaixo dos braços pelo ex-deputado federal Doutor Rosinha, à
época um dos fundadores da Asmuc e mais tarde
do Sismuc.
Sua vida como servidora municipal sempre
foi dedicada à Educação Infantil, nos tempos
quando cmei ainda era creche e quando a sua profissão tinha tantos nomes. Muitas conquistas vieram. Mas, antes disso tudo, Lidinalva trabalhou
dez anos como bancária.
De uma profissão em que a frieza é a regra,
ela então passou ao contato vivo com as crianças. Com isso, a resposta sobre os próprios filhos surge de forma quase automática: “Nem sei
quantos filhos tenho por aí, é gratificante encontrar alguém e escutar ‘aquela foi minha professora’”, confessa.
Esta professora de Educação Infantil, hoje
aposentada, atuou em cmeis no bairro Santa Quitério e no Projeto Piá. O começo das atividades
dos servidores municipais e do Sismuc exigiu
correria. Lidinalva foi representante por local de
trabalho por duas vezes, participou de piquetes
e também foi ‘presenteada’ com a repressão da
Prefeitura de Jaime Lerner contra a greve de 1991.
“Ele chamou o Corpo de Bombeiros, que
passava em frente à Prefeitura com os esguichos.
A greve durou quinze dias”, recorda. A luta não
acabou nem lá, nem no dia da aposentadoria de
Lidinalva, em 2008. Hoje, a servidora de 63 anos
faz academia duas vezes por semana, participa do
Coletivo dos Aposentados e lembra que ainda há
algumas pautas pendentes. O Coletivo, afinal,
segue lutando.
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Servidor sindicalizado tem
apoio da assessoria jurídica
para questões trabalhistas. Basta
ligar para agendar atendimento.

velho problema

DENÚNCIA
elefante quase branco

Mesmo sem greve, Prefeitura de
Curitiba não consegue preencher
minimamente escalas.

UPAs atendem população
com falta de profissionais
Foto: Manoel Ramires

Sem profissionais,
exames podem ser
comprometidos

P

Por Manoel Ramires

rédio novo, velhos problemas. Esta é a realidade do
Laboratório Municipal de
Curitiba. Inaugurado em março
por R$ 12 milhões, incluindo equipamentos e mobiliário, nenhuma
parte desse dinheiro foi destinado
à contratação de profissionais. O
resultado é acúmulo de função e
sobrecarga de trabalho que podem
comprometer a qualidade dos
exames, denunciam os próprios
servidores.
De acordo com cálculos dos
trabalhadores, a necessidade de
novos profissionais é grande. “Entre exonerações e aposentadorias
são pelo menos seis bioquímicos
e 4 técnicos sem reposição”, alerta

uma servidora. O quadro pode se
agravar, uma vez que estão encaminhados três aposentadorias
e uma exoneração. Contudo, a
Secretaria de Saúde não tem anunciado concurso público para
suprir a demanda.
Faltam farmacêuticos
Além do Laboratório, também trabalhadores na Vigilância Sanitária e em Distritos.
Sãos casos da CIC, que não têm
farmacêuticos, da Matriz, que se
reivindica quatro profissionais
e do Boqueirão com mais duas
necessidades. “O Distrito do
Tatuquara vai abrir com duas
vagas para farmacêutico na
Vigilância Sanitária e não tem
de onde tirar”, reclama outro
servidor.
Foto: Phil Batiuk

P

Por Manoel Ramires

recisa-se de profissionais. Esta é uma das exigências dos servidores
da saúde que retomaram a
paralisação. Mesmo sem greve,
a Secretaria de Saúde não consegue preencher o quadro
mínimo de funcionários para
atender a população nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). A saída tem sido
improvisar justamente com
as horas extras que o governo
Fruet tem dado calote.
Para não interromper
o atendimento nas UPAs, o
secretário de saúde Adriano
Massuda exigiu o número
mínimo de 12 profissionais
por unidade. Quantidade
que sequer no cotidiano de
trabalho (sem a greve) ele
consegue cumprir. Em visitas
neste sábado (28) nos equipamentos, o Sismuc constatou
que as equipes estão desfalcadas. É o caso das UPAs
Pinheirinho, Sítio Cercado e
Boqueirão. Na primeira, apenas onze pessoas estão trabalhando, sendo que não ha-

via enfermeiros na escala. Já a
Sítio Cercado opera com sete
servidores. A UPA Boqueirão
conseguiu reunir apenas oito
profissionais. Ou seja, 33%
a menos do que o número
mínimo exigido pelo próprio
secretário.
“Isso demonstra a falta
de conhecimento sobre o
funcionamento dos equipamentos de saúde de Curitiba.
O secretário Adriano Massuda faz uma exigência para a
greve que em dias normais ele
mesmo descumpre”, alarma
Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc que visitou
as equipes. O sindicato cobra
mais atenção da justiça, do
Ministério Público e dos conselhos para o caos na saúde.
Irene reforça que a curto
prazo não há disposição da
Prefeitura em resolver o problema. “Estamos fazendo essa
denúncia a justiça. A dificuldade de prestar atendimento
de qualidade é diária. Contudo, a gestão Fruet se nega
a abrir concurso público para
enfermagem e outras áreas
da saúde. Há apenas estudo

sem qualquer data para conclusão”, revela.
Círculo vicioso
Para o Sismuc, a crise na
saúde municipal está dada.
Ela ocorre justamente porque
não é prioridade da gestão investir muito mais acima do
que manda a lei na saúde. O
circulo vicioso ocorre porque
faltam funcionários. A Prefeitura de Curitiba não contrata
mais porque aquela não ter
mais recursos para investir
em saúde. Com isso, os que
estão na rede são obrigados
a fazer horas extras. Contudo, as horas extras não estão
sendo pagas corretamente
(a própria Prefeitura assumiu que devia 31 mil horas
extras). Nem os novos pisos
desses trabalhadores.
Para protestar contra o
calote, os servidores saem em
greve. Exigem receber pelas
horas trabalhadas e abertura
de concurso público. Mas a
gestão, alegando falta de dinheiro, não abre vagas, fazendo com que exige acumulo de
horas e mantendo a falta de
profissionais.

DENÚNCIA

Confira a imagem da semana e a
galeria de fotos do novo site do
Sismuc: sismuc.org.br/galeria-fotos

compromisso de campanha
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A gestão tem construído novos equipamentos,
mas em ritmo que ainda demonstra distância
da meta oficial.

Gustavo Fruet entrega até agora
50% da meta de vagas em cmeis
A

Foto: Pedro Carrano

por Pedro Carrano

Prefeitura de
Curitiba comprometeu-se a
definir a meta para que
16 mil vagas sejam criadas até 2016. Afinal, o
Ministério Público do
Paraná tem cobrado
que as cidades do estado busquem adequação
até a data.
Para se adequar às
regras, a gestão Gustavo Fruet tem construído novos equipamentos, mas em ritmo
distante da meta de
campanha. Procurada
pela reportagem do
Sismuc, a Prefeitura
afirma que a meta de
16 mil vagas para Educação Infantil em Curitiba será alcançada a
partir da “ampliação da
rede conveniada, com a
ampliação de turmas de
pré-escolar nas escolas
e com a construção de
novas unidades”.
A gestão trabalha com o número de
7804 vagas asseguradas até o momento
para atendimento às crianças, “3986 são
para o primeiro trimestre deste ano e
3818 serão abertas com a finalização de
22 cmeis que estão em construção ou em

processo de contratação de obras”, informa.
Este número ainda é a metade da
meta estipulada. Na avaliação da coordenação do Sismuc: “Hoje já tem fila de
espera, que pode se estender. Os cmeis
novos estão sem pessoas para traba-

estagiários, não!

Sismuc toma
medidas contra
contratação de
estagiários

lhar, o concurso ainda não atingiu a
demanda necessária. A tendência é a
gestão não conseguir alcançar a meta
de 16 mil vagas”, afirma a coordenação
do Sismuc.
Demanda e pressão sobre o servidor
Enquanto isso, a população tem

dificuldades com seus
filhos fora dos cmeis.
A demanda é grande
na faixa etária de 1 a 4
anos. É o caso de Caroline Von Seelem. Ela
reside no bairro Pinheirinho e não encontra uma vaga na Educação Infantil para a filha
de um mês. Por enquanto, Caroline pode
contar com a licença
maternidade, mas já
está na correria para
achar uma vaga antes
do período de retorno
ao trabalho.
Outra
situação
que caracteriza a falta
de vagas em cmeis:
quando há migração
devido à regularização
fundiária. De acordo
com o professor de
educação infantil Juliano Soares, em casos
como esse o cmei tem
a obrigação de receber crianças quando
acionado pelo Ministério Público e Conselho Tutelar. Ele, que trabalha no Cmei
Osternack (Bairro Novo), relata que pode
ocorrer sobrecarga no trabalho com salas
acima de sua capacidade, de acordo com
a faixa etária das crianças, prejudicando
com isso o aspecto pedagógico.

Na avaliação da coordenação do Sismuc, mais do que uma questão
apenas trabalhista, o processo pedagógico será prejudicado.

A

por Pedro Carrano

s notícias de contratação
de estagiários em cmeis
despertaram reações imediatas nos servidores municipais.
A direção do Sismuc acionou, por
meio de ofício, o Ministério Público do Paraná (MP-PR). O ofício do
sindicato caracteriza a abertura de
edital como desvio de finalidade e

substituição de profissionais.
“É uma terceirização e precarização do serviço público. O
próprio estagiário também é explorado e não tem o respaldo legal”, considera Ana Paula Cozzolino, coordenadora-geral do
Sismuc.
A gestão também será acionada
sobre o tema. Na avaliação da coordenação do Sismuc, mais do que

uma questão apenas trabalhista, o
processo pedagógico será prejudicado.
“Há uma falta de profissionais
e a Prefeitura achou que o caminho
mais curto e mais barato é contratar
estagiários. Estagiário não vai sentar junto com equipe pra avaliar
crianças e turma, não acompanha a
turma”, avalia Ana Paula Cozzolino,
coordenadora-geral do Sismuc.
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

ENTREVISTA

é preciso prevenir

Assediados são tratados
como “incômodo” por
corruptos e maus gestores
Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: O assedio moral é efeito do Estado neoliberal?
Roberto Heloani: Eu diria que ele é um dos produtos. É claro
que o assédio existiu antes do Estado Liberal. Seria desonestidade intelectual alegarmos que só neste sistema que ocorreram
casos de assédio. Não é isso. Mas o modelo propicia bastantes
situações que podem levar ao assédio moral. Ele tem na sua constituição os elementos que naturalizam as práticas de assédio.
Isso que é mais perigoso. Se assédio é uma aberração, pois promove a humilhação de um semelhante, pior do que isso é usar
desses artifícios para se manter no posto de trabalho. Portanto,
é um modelo de Estado Desertor, pois abriu mão de cuidar da
dignidade da saúde física e mental das pessoas.
Jornal do Sismuc: Muitas vezes o gestor acusa o subordinado de
ele estar lhe assediando. É o assédio ascendente.
Roberto Heloani: O problema não é a existência do assédio
moral ascendente. Ele é raro, mas pode acontecer quando um
subordinado chantageia seu superior. Agora, essa possibilidade
em nada justifica ou impossibilita de se ter no mesmo local o
assédio descendente. Ambos têm que ser punidos. É neste momento que a “organização” se mostra. Como é que ela encara
esses fatos? Ela esconde o assédio, expulsa o assediador ou
averigua os casos, toma medidas preventivas?
Jornal do Sismuc: O assedio moral é utilizado para inibir denúncias de corrupção ou má gestão?
Roberto Heloani: Uma pessoa honesta, responsável, com senso
de respeito à coisa pública pode ser considerada um espinho.
Ele pode ser empecilho para aqueles que privatizam o serviço
público. Eu conheço uma pessoa que ao se rebelar contra a criação de uma fundação estatal de direito privado foi assediada.
E ela apenas defendia o serviço público. Chamavam de “dinossauro”, de ultrapassada, foi caluniada. Enfim, uma série de maldades com a intenção de fazer a pessoa adoecer. Portanto, quem
ia expulsá-la era a própria doença.
Jornal do Sismuc: Mas essa ideia de Estado Acolhedor não entra
em conflito com a meritocracia?

Uma pessoa honesta,
responsável, com
senso de respeito à
coisa pública pode
ser considerada
um espinho

Roberto Heloani: Eu escrevi o livro “Gestão e Organização no
Capitalismo Globalizado: a história da manipulação psicológica
no mundo do trabalho”. Nele, eu tento mostrar como é falaciosa a ideia de que meritocracia é incompatível com Estado Protetor. O último não significa ser negligente, que abraça ou permite
o mau funcionário, o corrupto. Pelo contrário. Se fosse se basear
nas sociais democracias como Noruega, Suécia e Finlândia, você
percebe um serviço público bem pago, bem estruturado e com
meritocracia. Na Finlândia, onde as escolas são públicas, o cargo mais disputado é de professor. Portanto, não é uma lógica
monárquica: você fica porque é amigo do rei. Fosse só está e fica
porque é bom e competente. Agora, se você fica doente, não te
ponho pra fora. Portanto, se respeita o sujeito e não só o cargo.

O Jornal do Sismuc
entrevistou Roberto
Heloani, psicólogo,
pós-Doutoro em Comunicação pela USP e
fundador do site www.
assediomoral.org. Ele
esteve em Curitiba para
participar do Seminário
Estado, Poder e Assédio:
relações de trabalho na
administração pública.
Nesta entrevista, Heoani
aponta que o assédio
é um sintoma de uma
estrutura capitalista que
só cobra resultados e
não se preocupa com
a saúde mental
do trabalhador.

NA PAUTA

Acompanhe as notícias no site
do Sismuc e fique bem informado:
imprensa@sismuc.org.br
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prioridades

curtas

Governistas contra CPI que
investiga primo de Richa

O pedido de CPI do “Brimo” não pode ser instalada na Assembleia
Legislativa do Paraná. Ela é solicitada pelo deputado Requião Filho
para investigar o primo do governador Carlos Alberto Richa, Luiz Abi
e desvio de R$ 500 milhões na Receita Estadual. Contudo, a CPI
deve esperar o encerramento de outras cinco comissões requisitadas pelos governistas. As CPIs têm prazos de 90 a 180 dias para
concluírem os trabalhos. Nessas comissões, os deputados querem
investigar assaltos aos caixas eletrônicos, ocupação fundiária em
Pontal do Paraná, juros abusivos na construção civil, violência contra
a Mulher e violência contra animais. O deputado Requião Filho
criticou a manobra dos governistas: “A distância entre o discurso e
a prática é grande. Fala-se aqui em combate a corrupção, mas as atitudes não correspondem aos discursos. Criam-se CPIS laranjas para
desviar a atenção de assuntos mais sérios e pontuais”, comentou.
(MR)

Contas secretas na Suíça

A CPI do HSBC que investiga as contas secretas de brasileiros na
Suiça já tem uma lista de figurões sonegadores de impostos. São
donos da mídia brasileira e artistas globais. Entre as empresas de
comunicação aparecem os grupos Globo, Folha de São Paulo, Abril
e Bandeirantes. Há paranaenses também a serem investigados.
O nome principal é de Ratinho, que é apresentador do SBT e dono
da Rede Massa. Carlos Roberto Massa tinha uma conta com sua
mulher em 2006/2007 na qual acumulava um saldo de US$ 12,5
milhões. O apresentador se defende dizendo que “todos os bens e
valores de Carlos Roberto Massa e Solange Martinez Massa foram
devidamente declarados”. Outros famosos que aparecem no escândalo são Jô Soares, Claudia Raia e Edson Celulari, familiares de
Jorge Amado e Maitê Proença, que recebe pensão vitalícia do Estado
por ser filha de ex-militar e nunca ter se casado. Maitê, que participou recentemente de atos contra a corrupção teria escondido US$
585 mil na Suíça. (MR)
Foto: Internet

Reforma Política

a pauta da classe trabalhadora

A

Por Gustavo Henrique Vidal

reforma política entrou na agenda da
sociedade. Contudo, diversos setores
disputam quais rumos essa reforma
deve tomar. Se um lado defende financiamen-

to público de campanha e fim da reeleição,
outro quer manter o financiamento privado
(que estimula a corrupção) e pouco mexer nas
alianças. Por isso, o Sismuc disponibiliza esse
“drops” com a reforma que favorece a classe
trabalhadora.

A reforma que precisamos

1Reforma política com participação da sociedade

A Reforma Política precisa sair do papel. A população ser protagonista da vida política do país e o momento
implora por discussão de novas regras, que deixem claro outro método de fazer política e, principalmente,
aplicar política. Essa configuração só será possível com a participação da sociedade na elaboração da Reforma
Política, discutindo e apresentando propostas. Caso envolva apenas políticos da velha prática, quem já esta na
política, o processo nasce viciado e continuará mais do mesmo. É preciso mudar.

2Fim do financiamento privado de campanha

O grande mal da corrupção é a vinculação empresarial com campanha de partidos político. A prática deixa
“refém” o político, de qualquer partido, a estabelecer laços próximos para beneficiar empresários. Muitas vezes
prejudicando servidores e trabalhadores. Uma nova forma é necessária, seja o financiamento público ou outro
critério, mas é certo que as empresas não podem comandar obras financiando políticos que lhes contratam.

3Fim da reeleição (todos os níveis)

Limitar mandatos de parlamentares e no executivo é a saída para que cargo público vire emprego, gerando
carreiras de políticos em todos os níveis. Hoje existem senadores e deputados com 32 anos de legislatura. A
renovação é saudável e necessária para manter a democracia em dia e comprometida com a sociedade. Novas
lideranças surgem a cada dia, mas acabam ofuscadas por políticos de carreira.

4Paridade eleitoral

É preciso estabelecer a paridade nas eleições. Você sabia que 52% da população brasileira são de
mulheres? Você sabe que apenas 9% do congresso nacional são senadoras ou deputadas? É preciso garantir
equilíbrio para que as discussões sejam feitas em nível de igualdade.

5Democratização da comunicação

Nas mãos de poucas famílias, são 7 no Brasil que comandam os grandes grupos, a imprensa convencional
pauta suas demandas e pouco trabalha, como prevê a Constituição Federal, para a sociedade, com espaços
públicos e educativos reservados na grade. Democratizar a comunicação garante mais acesso à população a
conteúdos de interesse público e limita monopólios como existem hoje.

6Fim das concessões públicas de tv e radio para políticos

Quem define para quem irão as concessões de rádio e televisão não pode ser beneficiado. Muitos políticos
utilizam do “privilégio” do mandato para arrumar uma rádio no interior ou um canal de TV. Com o processo
viciado, parlamentares utilizam a rede pública para lucrar e defender ideais partidários, limitando a discussão
de pautas gerais.

7Contra a retirada de direitos dos trabalhadores

Pauta histórica dos trabalhadores a retirada de direitos é luta diária. Mesmo com um governo que nasce
da classe, os ataques aos direitos e constantes. Seja pautado pelo empresariado ou proposto pelo Estado,
que também é patrão, e deve ser combatido sempre que procurar economia com o bolso dos servidores e dos
trabalhadores.

8Taxação das grandes fortunas

Quem ganha mais deve pagar mais, não é? Hoje quem mantém a arrecadação do estado são os trabalhadores, pagando impostos sobre produtos e rendimentos. Caso o imposto sobre grandes fortunas fosse regulamentado, ele é previsto pela Constituição federal, a arrecadação, só dele, seria de 100 bilhões de reais por
ano, isso em 2015. Isso evitaria o pacote de austeridade do governo e faria justiça com a classe trabalhadora,
fazendo com que ricos pagassem mais.

9Sonegação de impostos

Novos mecanismos punitivos à sonegação precisam ser implantados. Se o trabalhador hoje não declara
imposto de renda, por exemplo, tem uma série de sanções da Receita Federal. Mas quando a sonegação atinge
um ápice entre empresários, inclusive em concessões públicas, a punição pouco aparece. A sonegação afeta
diretamente o caixa do governo, que pela falta de arrecadação aplica medidas que atingem diretamente os
trabalhadores, que pagam a conta de quem sonega.

AGENDA

Acompanhe a TV Sismuc
no site do sindicato:
sismuc.org.br/videos.asp
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sinopse

Bárbaro
Coletivo da SMELJ
4 de abril
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da Câmara
Municipal
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos Agentes
Administrativos

III Módulo
Curso Formação

6 de Abril
Horário: 19:00
Local: Sismuc

24 a 26 de Abril
Horário: 19:00 às 19:00
Local: Subsede - R. Lourenço
Pinto, 118

Coletivo Extraordinário
dos fiscais
6 de abril
Horário: 19:00
Local: Subsede - R. Lourenço
Pinto, 118

Coletivo dos
Delegados Sindicais
7 de Abril
Horário: 09:00 e 14:00
Local: Sismuc

Coletivo Guarda
Municipal
8 de abril
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos Sociólogos
8 de abril
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da FAS
9 de abril
Horário: 19:00
Local: Sismuc

IV Módulo
Curso Formação
22 a 24 de Maio
Horário: 9:00 às 19:00
Local: Subsede - R. Lourenço
Pinto, 118

V Módulo
Curso Formação
19 a 21 de junho
Horário: 19:00 às 19:00
Local: Subsede - R. Lourenço
Pinto, 118

VI Módulo
Curso Formação
24 a 26 de julho
Horário: 9h às 19:00
Local: Subsede - R. Lourenço
Pinto, 118

VII Módulo
Curso Formação
21 a 23 de agosto
Horário: 9:00 às 19:00
Local: Subsede - R. Lourenço
Pinto, 118

Reprodução

R

Por Manoel Ramires

ealismo
fantástico
ou puro
realismo? Assistir
Relatos Selvagens
faz as pessoas se
depararem com
um sociedade cada
vez mais violenta.
Ou, pelo menos,
com indivíduos
civilizados ao extremo. Os contos que abordam o filme podem
ser baseados em fatos reais. Ou os fatos reais
podem se inspirar em fatos contados. A dúvida
cresce justamente no momento em que um
piloto, na vida real, atira o avião contra a montanha, matando uma centena de pessoas. Uma
história seme-lhante abre o filme argentino.
Além dela, a barbárie também aborda outras
estórias relacionadas a homicídio, briga de trânsito, suborno e propina, amor incontrolável e
um estado opressor. Tudo demasiadamente
pós-moderno e humano. Se estimula a violência
ou se a revela, essa é a grande sacada de Relatos Selvagens. Agora, se você se identificar
com algum personagem, cuidado. Melhor, nós temos que tomar cuidado com você,
pois há um animal vestido andando por aí.

resenha

Fé em fotos

A

Assessoria

paixonado por fotografar a realidade dos povos ao redor do mundo, o repórterfotográfico paranaense Leandro Taques encontrou na manifestação religiosa a
inspiração para o seu mais novo projeto profissional: o livro San Lázaro-Babalú Aye,
que retrata a fé de milhares de pessoas que participam, em Cuba, da festa e peregrinação pelo
santo. O projeto agrega ainda ao fotojornalista o desafio de viabilizar a publicação do livro
pelo financiamento coletivo.
Com cerca de 80 fotos, extraídas de mais de 4 mil imagens feitas durante as festas de San
Lázaro em 2012 e em 2014, o livro vai retratar diversos personagens fotografados durante as
peregrinações dos devotos de San Lázaro, o santo católico, e Babalú Ayé, o orixá na Santeria, em Rincon, Santiago de las Vegas, em Cuba. O livro contará com fotografias de Leandro
Taques e textos do jornalista José
Carlos Fernandes. Arrecadação
vai até abril e são necessários
cerca de R$ 30 mil em financiamento coletivo para viabilizar o
projeto.

Ficha Técnica:
interatividade
A agenda publicada aqui está sujeita a
alterações, portanto, confira sempre o
site do sindicato. O link é
sismuc.org.br/agenda-indice

Financiamento Coletivo
San Lázaro-Babalú Aye (Cuba)
Por Leandro Taques
www.kickante.com.br/campanhas/san-lazaro-babalu-aye-0

