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Cortinas abertas
para Plano de
Carreira na FCC
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Unidades de Saúde Jardim Aliança, no Santa Cândida, e Campo
Alegre, no CIC, estão abandonadas
por causa de divergência entre Prefeitura de Curitiba e Governo do
Estado. O município alega que não
continua as obras porque o governo Beto Richa não faz os repasses
financeiros. O estado, por sua vez,
alega que não repassa recursos
porque obra não atingiu 70% de
conclusão. Enquanto isso, população e trabalhadores se acumulam
em outros equipamentos.
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Confira na página 8

Uma das
maiores
eleições
sindicais
do estado
Os servidores municipais sindicalizados foram
às urnas para decidir a nova direção sindical até
2018. Duas chapas concorriam, algo que não
acontecia desde 2003. A chapa vencedora conquistou 57% dos votos válidos. Pelo menos seis
mil sindicalizados votaram.

Saiba mais na página 3
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Idade mínima de
trabalho em debate
O Congresso Nacional desengavetou
projeto de deputado paranaense que reduz a idade mínima para trabalho de 16
para 2014. A medida, além de agredir o
menor aprendiz, é condenada por especialistas que trabalham com jovens e
adolescentes. Leia na entrevista.
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Perfil

Ouvidoria
Conheça Santa de Souza, que concorreu
ao cargo de Ouvidora do Paraná. Santa
que foi criada no chão de terra da tríplice fronteira em Foz do Iguaçu, Santa
está em Curitiba desde os 13 anos, onde
trabalhou como empregada doméstica e
costureira.
Foto: Arquivo pessoal
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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

ORGANIZAÇÃO

editorial

Julho – Calmaria entre tempestades
Para quem acompanhou a turbulência
da Política do primeiro semestre, pode parecer que o pior já passou. Mas tratava-se
apenas do recesso do poder Legislativo,
período em que não funcionaram as casas
federais (deputados e senadores), estaduais
(assembleias) e municipais (câmaras de
vereadores). Que voltaram à ativa no dia 31
de julho.
Ainda em 2014, logo após o fim do processo eleitoral, o Dieese alertou: este será
Congresso Nacional mais conservador desde
1964, ano do golpe civil-militar que lançou
o Brasil à Idade das Trevas por 21 anos. E
pode até parecer normal que agora, depois de
um período de progresso entre 2002 e 2014,
tenha-se um cenário mais conservador. Pois,
de fato, no último período, a miséria foi combatida por programas como o Bolsa-Família.
E o acesso à moradia digna foi promovido
com o Minha Casa, Minha Vida.
Entretanto, mais do que o natural refluxo conservador, também experimentamos
hoje um momento de Crise Econômica Internacional. Nesse contexto, diminui a circulação e aumenta a concentração de renda

no mundo. É menos recurso chegando ao
Brasil, ao Paraná e a Curitiba. O que reduz
arrecadação de impostos vindos do setor
produtivo, por exemplo.
Uma solução seria taxar mais os mais
ricos, ou retirar o imposto sobre o consumo,
ou taxar as grandes fortunas ou mesmo realizar a auditoria cidadã da dívida pública,
para verificar se não estamos pagando mais
do que o devido. Em vez disso, os governos
lançam ajustes fiscais. Dilma tem cortado
conquistas históricas dos trabalhadores e recursos para Saúde, Educação e os demais
programas sociais. Aqui no Paraná, depois
do “Pacotaço”, Richa já reajustou IPVA,
ICMS, luz e água. E Fruet também aumentou impostos como o IPTU e o ITBI ainda em
2014.
Mas não falta dinheiro. No segundo trimestre de 2015, o Bradesco registrou o maior
lucro no período em toda sua história. E, também, o Itaú lucrou o dobro neste trimestre do
que no anterior. Por um lado, calote para os
servidores públicos e retirada de direitos dos
mais vulneráveis. Por outro, nem se discute
fatiar o bolo fiscal com mais igualdade entre
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MiniCom atende 0,02%
da demanda por rádios
comunitárias no BR
Governo Federal anunciou em julho que vai
liberar 699 concessões
para rádios comunitárias no
Brasil. São aquelas emissoras
de baixa potência e alcance,
que dialogam com uma comunidade local, seja urbana, rural,
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é pouco

Por Phil Batiuk

as classes sociais, reduzir a taxa de juros,
muito menos deixar de pagar ou renegociar
com os credores a dívida pública.
Por isso, é necessário o servidor público
municipal entender mais que a situação de
Curitiba, pois isso ajuda a explicar o momento da cidade. E também a enxergar quem são
os verdadeiros causadores da crise. Não é o
ajuste fiscal, pois ele é uma consequência e
não causa. E sim a velha elite sanguessuga,
que interfere na democracia porque é dona
de empresas de comunicação, de partidos,
de latifúndios, de igrejas e de corporações
com muito dinheiro e poder de influência sobre o Estado brasileiro. Em especial o Congresso Nacional, na figura icônica de Eduardo Cunha.
Por tudo isso, reforçamos: é preciso
estar atento e se manifestar contra a possibilidade de um novo golpe. Independente
de seu apoio pessoal ao Executivo, que reconhecemos não estar agindo em favor do
povo. Mesmo assim, é preciso mobilizar toda
a sociedade em favor da liberdade política e
da própria Democracia no Brasil. Pois o pior
ainda está por vir.
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indígena ou quilombola. Só
que segundo o próprio Ministério das Comunicações, hoje
existe um acúmulo de 28 mil
pedidos. Assim, serão atendidos com a nova medida 0,02%
das rádios comunitárias já existentes, mas que precisam de
concessão. Quem será que vai
ganhar esse presentão?
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ORGANIZAÇÃO
sem compromisso
Plano de Carreira para servidores da Lei 11000 e organização do trabalho na saúde
também estão paralisados.

Fruet esquece
do abono
das faltas

Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp
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democracia sindical

Chapa 1 – Nós fazemos a luta

vence a Eleição do Sismuc

I

Por Manoel Ramires

ndignada. Essa é a minha sensação e dos
servidores da saúde e educação com a postura do prefeito Gustavo Fruet. Ele parece
apostar no esquecimento dos trabalhadores,
mas o servidor tem boa memória, aliado ao
registro na vida funcional”, afirma Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc. Ela trata
do ofício encaminhado no último dia 6 de
agosto ao prefeito sobre as pendências da
greve e da saúde. Fruet recebeu o sindicato
em junho e até agora não apresentou uma
posição.
No ofício, quatro pontos são destacados. O primeiro aborda o Plano de Carreira
para todos os servidores que se encaixam na
lei 11.000. Para o sindicato, um projeto devia ter sido apresentado em 2014, contudo,
as mesas estão paradas. Outros dois pontos
tratam da organização de trabalho na saúde.
Um deles questiona as escalas nas Unidades
de Pronto Atendimento. Já o outro solicita
reunião, que não foi agendada, para discutir o
difícil provimento e o Qualifica SUS.
O quarto ponto parado é o abono das
greves da saúde e da educação. Esse tema foi
discutido com a presença de Fruet em 18 de
junho de 2015. A reunião também contou
com a presença de sindicatos, de vereadores
que tinham aprovado o abono no projeto da
data-base e depois recuaram, e de secretários
da Prefeitura de Curitiba. Na oportunidade,
o prefeito se compromoteu a dar resposta
após avaliar a demanda. “Eu não quero que o
servidor seja penalizado. A uma questão nas
falta e na carreira, na aposentadoria. O ambiente agora é outro. Com muita humildade eu
recebo essa solicitação para que a gente possa
avaliar de que forma a gente vai tratar esse
tema”, disse Fruet naquela reunião.
Foto: Manoel Ramires

A

Gustavo Henrique Vidal e Phil Batiuk

pós três dias de votação e dois
de apuração, a Chapa 1 – Nós
fazemos a luta foi declarada
vencedora das Eleições do Sismuc.
Comandada pela coordenadora-geral,
Irene Rodrigues, a Chapa 1 obteve
3505 votos, 57% do total apurado,
contra 2610 da Chapa 2 – Sindicato
de Todos #Avante Sismuc.
Com quase 11 mil servidores
aptos a votar, a Eleição foi confirmada com o quorum de 61%, nas 64
urnas fixas e itinerantes espalhadas
por toda Curitiba. 6386 votos foram
validados, sendo que brancos e nulos
somaram, apenas, 259 votos.
O presidente da Comissão
Eleitoral do Sismuc Edson Cruz explica que o processo correu com
tranquilidade em todos os dias, sem
protesto ou impugnações de urnas. “A transparência adotada pela
Comissão permitiu um processo
legítimo que garantiu a democracia
de participação e decisão dos servidores”, afirmou Cruz.
A nova diretoria do Sismuc assume no dia 1º de setembro para uma
gestão de três anos, até 2018.

Nova diretoria assume em setembro para um mandato de três anos.

Ata oficial
Terminada a apuração, ainda
na sexta-feira, dia 31 de julho, Edson
Cruz reuniu os membros da Comissão
Eleitoral e representantes das chapas
e fez o anúncio oficial: “Com o cumprimento integral do Estatuto do Sismuc, está declarada a Chapa 1 – Nós
fazemos a luta a vencedora da eleição”.
Eduardo Recker, representante
da #AvanteSismuc, parabenizou os
servidores eleitos e reforçou a unidade da luta da categoria. “Todos nós
temos compromissos com os trabalhadores”, lembrou.
“Queremos contar com os servidores da Chapa 2 nas nossas lutas em
busca da valorização dos trabalhadores e um serviço municipal de qualidade. Não somos adversários, somos
todos Sismuc”, convocou a coordenadora eleita Irene Rodrigues
A última eleição com duas chapas
concorrendo aconteceu em 2003, o
que também explica a demora na apuração. Em 2006 e 2012, o pleito ocorreu com chapa única.
A Gestão “Nós fazemos a luta”
toma posse em 30 dias, conforme o
Estatuto, e vai dirigir o Sismuc de
2015 a 2018.

Resultado demorado
A demora em se divulgar o resultado final se deu por conta da
conferência dos votos em separado
(ou em trânsito) antes de iniciar a
apuração. Por 28 horas (das 21 horas
de quarta-feira, dia 29/07, até a uma
da manhã de sexta-feira, dia 31/07),
mesários, fiscais e a comissão eleitoral validaram 782 votos. Foram
identificados 82 de votantes não
aptos. “A comissão cumpriu rigorosamente o estatuto. Em que pese ter
sido muito desgastante, o cuidado
foi grande e legitimou a eleição”,
aponta o Ludimar Rafanhim, advogado do Sismuc.
Os votos em separado, 20% do
total, são aqueles de servidores que
não votaram no seu local de trabalho. Para Rafanhim, a conferência desses votos é importante para
verificar duas situações. “A primeira
diz respeito à aptidão, que tem a ver
com o tempo e a regularidade da filiação do eleitor. A segunda é evitar
que o sindicalizado vote duas vezes,
uma na urna de origem e outra em
separado. O voto duplicado, neste
caso, é considerado inexistente”, explica.
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novo plano

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

MOBILIZAÇÃO

Sindicato e Gestão mapearam Fundação para propor melhorias na vida funcional.

No Paiol, servidores da FCC
desacorrentam Plano de Carreira
N

Por Manoel Ramires

a luta desde 2013, os servidores da Fundação Cultural de Curitiba deram
mais um passo para reformulação
de sua carreira. No Teatro Paiol,
Sismuc e o presidente da FCC Marcos Cordiolli apresentaram os resultados do grupo de estudo que
vai alterar o descritivo de função e
propor um novo plano de carreira.
Uma das ideias é transformar os servidores em promotores culturais.
O novo plano de carreira e a
mudança do descritivo de função
deve atingir os 294 servidores concursados na FCC. Além disso, após
o mapeamento das atividades e dos
locais de trabalho, a FCC deve abrir
novo concurso público. Tanto o Plano como o concurso devem ocorrer
antes de abril de 2016. O progresso
foi comemorado pelo presidente da
FCC Marcos Cordiolli.
“A cultura em Curitiba é referência e nós precisamos valorizar
nossos trabalhadores. Precisamos
continuar fazendo história. Por isso
vamos fazer um novo plano de carreira e realizar um concurso público”, celebrou Cordiolli.
Uma das primeiras mudanças
é a adequação da denominação dos
servidores da FCC. Atualmente eles
se enquadram em auxiliar cultural,
agente cultural e promotor cultural, variando o nível de formação

em básico, médio e superior. Em
parceria com a Secretaria de Recursos Humanos, os servidores passaram a ser denominados de promotores culturais, como comenta
a membro do grupo de trabalho
Casturina da Silva Berquoetc: “Os
auxiliares eram de nível básico e os
outros tinham nível médio. A ideia é
que todos sejam enquadrados como
nível médio, desde que tenha a formação”, informou.
Atualmente, a Fundação tem
24 servidores apenas com o nível
básico. Para eles, a gestão municipal
vai incentivar a conclusão de curso
no nível médio. Além deles, a FCC
tem em seus quadros 169 servidores
com ensino médio e outros 76 trabalhadores concursados com nível
superior.
Fora da mudança
A mudança do descritivo de
função e no novo plano de carreira
não atinge servidores que pertencem a FCC ou não são concursados.
É o caso dos telefonistas, motoristas, analistas de desenvolvimento
organizacional, analistas de finanças, bibliotecários, contadores, desenhistas industriais, vigias, assistentes de operação e manutenção e
agentes administrativos. Essas profissões são regidas pela lei 11000.
Outros que atuam na FCC e não
entram na mudança são 59 trabalhadores contratados pelo ICAC e
41 estagiários.

Foto Manoel Ramies

debate

Módulo do curso de formação abordou financiamento,
estrutura e organização dos trabalhadores.

Movimento sindical precisa
rever seu modelo de organização

É

Por Manoel Ramires

necessário romper com a atual estrutura
sindical? Essa é uma das perguntas mais
recorrentes no meio do sindicalismo.
Este foi o tema abordado pelo IV Módulo de
formação do Sismuc: Rompendo Correntes.
Três eixos principais foram abordados. O rompimento da estrutura sindical existente, o sistema democrático de relação de trabalho (SDRT)
e o trabalho de base.
No primeiro tópico, se discutiu o tipo
corporativista sindical criado no primeiro
governo de Getúlio Vargas para atrelar a estrutura sindical ao governo. A intenção era
de modificar a concepção de sindicato. Elimina-se o sindicato classista e de luta e se cria
o sindicato de conciliação de classes, sendo
atrelado ao projeto de nação de Vargas. Atualmente, esse modelo engessa a ação sindical.
Primeiro, ele determina que o sindicato seja
necessariamente por categoria profissional e
de base territorial. Segundo, garante o financiamento dessa estrutura via imposto sindical. Por fim, há influência direta do poder
normativo da Justiça (do trabalho e comum)

nas relações entre capital e trabalho, ou entre
servidor público e gestor.
Quanto ao SDRT, a CUT, desde a sua
fundação, critica esse modelo. No final dos anos
1980, foi elaborado um sistema democrático
de relações de trabalho. Ele tem como base a
Convenção 87 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), que trata da liberdade e
autonomia sindical. Os principais eixos são:
autonomia e liberdade de organização, taxas
democráticas de financiamento e primazia da
negociação sobre o legislado, ou seja, maior
liberdade da negociação entre patrão e trabalhador e menor influência da justiça.
Já o trabalho de base é essencial nesse
novo modelo proposto, pois ele garante a mobilização, a conscientização dos trabalhadores.
Não existe estrutura sindical sem organização,
formação e comunicação. Foi a avalição final
desse módulo.
V Módulo:
O próximo módulo trata da Organização
do Trabalho. Será discutido os modelos como
o trabalho se organiza, como fordismo, taylorismo e toyotismo. Esse módulo ocorre nos
dias 21,22 e 23 de agosto.

MOBILIZAÇÃO
substituição

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?
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Lista de pendências a serem assumidas por Cesar Titton é longa e antiga.

Novo secretário de saúde vai herdar
dívida histórica com trabalhadores

O

Foto: Chico Camargo/CMC

Por Phil Batiuk

médico de família e comunidade César Monte
Serrat Ti-tton, 36 anos,
é o novo secretário de Saúde de
Curitiba. Servidor desde 2006,
Titton ocupa o cargo deixa por
Adriano Massuda, que assumiu
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde. O convite foi
“oficializado”no fim de julho pelo
ministro da Saúde Arthur Chioro,
após uma saia justa. Embora o
ministro tenha vindo a Curitiba
tratar do assunto com o prefeito
Gustavo Fruet, a nomeação de
Massuda já estava publicado no
Diário Oficial da União desde 20
de julho.
Massuda deixa a pasta com
uma grande lista de pendências
a serem assumidas por Titton.
Entre elas está concurso público, escala de trabalho, remunerações variáveis, equipamentos e
condições de trabalho. O Sismuc
fez um checkup dos principais
problemas para o último ano de
gestão de Gustavo Fruet e do
novo secretário de saúde.
Concurso para todos
Levantamento feito pelos
trabalhadores, a partir de listas
de presença das escalas de trabalho nas unidades, aponta falta
de 50% do pessoal necessário para
o atendimento adequado à população. Por exemplo, a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) Fazendinha deveria ter escala diurna
de 21 Auxiliares de Enfermagem,
quatro enfermeiros e nove médicos. Mas, na realidade, são 14 Auxiliares, três enfermeiros e cinco
médicos.
Por conta desses problemas
históricos, o Sismuc enviou requerimento, em 12 de janeiro,
ao Promotor de Justiça da Saúde
do Ministério Público do Paraná
(MP-PR). Nele, o sindicato questiona o fato de que a administração pública municipal não realiza
concurso público há mais de três
anos. “Nesse interstício, implantou horário estendido até às 22
horas em algumas unidades para
suprir a demanda”, diz o texto,

concurso público. Os maiores
prejudicados, portanto, são os
servidores com maior histórico
de atuação na Prefeitura.
Avaliações de desempenho
Ambos o DP e o QS trazem
formas de avaliação do trabalho do
servidor que eles consideram injustas por não se aplicar às chefias.
Da maneira proposta pela administração, a equipe do SUS será avaliada pelas chefias, pelos seus pares e
também pela população. Mas a administração do Sistema Único de
Saúde, realizada pelas chefias e pela
gestão municipal, não serão avaliadas em momento algum, deixando
toda a culpa da falta de condições
de trabalho para os próprios trabalhadores. Algo que fica evidente
na postura de Massuda quanto ao
falecimento da paciente Maria da
Luz das Chagas em frente à UPA
Fazen-dinha.

que também denuncia “o número
considerável de aposentadorias e,
ainda, exonerações ocorridas no
mesmo período”. Infelizmente, as
consequências desse descaso podem ser observadas nas escalas de
trabalho, que sobrecarregam os
trabalhadores.
A gestão fala em concursos
para médicos, sem levar em consideração que o atendimento à
saúde é feito por uma equipe. Ou
seja, que não basta a Prefeitura
prover apenas o profissional de
Medicina, que é essencial, porém
não é responsável por todas as
funções na saúde municipal.
Condições de trabalho
Para além da falta de pessoal,
o Sismuc revelou a insuficiência
das condições mais básicas de trabalho, como “copos descartáveis,
papel higiênico, fraldas geriátricas
descartáveis, além da ausência de
medicamentos como plasil gotas e comprimidos, dexametazona
creme, omeprazol cápsula, dentre
outros”. Ainda, faltam aparelhos
para medir a pressão cardíaca, a
saturação e também respiradores.
O relatório deixa claro que estas

são apenas algumas das situações
que preocupam os trabalhadores
da saúde curitibana e o sindicato.

existe um grande montante de
horas-extras trabalhadas e ainda
não pagas.

Equipamentos não entregues
Este jornal revela o impasse
entre Governo do Estado e Prefeitura de Curitiba na entrega de Unidades Básicas de Saúde. Enquanto
governantes divergem, a população lota unidades próximas.

Remunerações variáveis
Outra pendência é a implementação do Difícil Provimento
(DP) e do QualificaSUS (QS). São
vencimentos que os servidores
recebiam por meio do Índice
de Desenvolvimento de Qualidade (IDQ), antiga remuneração
variável que foi extinta pela atual
gestão municipal. Porém, o secretário de saúde ainda não lançou os
novos mecanismos que deveriam
compensar as perdas salariais provenientes do fim do IDQ.
Pior do que isso, a gestão insiste em apresentar uma proposta
que vai contra o acordo firmado
em mesa de negociação ainda em
2013 e mais tarde reforçado nas
greves de 2015. Ficou acordado
então que os índices de valorização seriam aplicados no vencimento de cada servidor. Mas
a administração municipal quer
aplicar o percentual em cima do
vencimento base, aquele que o
trabalhador recebe quando inicia a carreira ao ser aprovado em

Priorizando empresas
Frente à austeridade imposta
pela secretária de finanças, Eleonora Fruet, os cortes de gastos
têm sido prioridade. Infelizmente,
isso pouco se reflete em contratos
milionários com fornecedores e
outros credores da Prefeitura –
empresas para quem o município
deve. A conta vai para os trabalhadores, que reportam um corte
generalizado de 25% no pagamento de todas as horas-extras em todas as pastas. Na Saúde, a situação
é mais grave, pois a falta de profissionais leva à sobrecarga de trabalho nas escalas da equipe do SUS.
E isso faz com que o número total
de horas-extras na Secretaria de
Saúde seja maior. Ou seja, ainda

Reenquadramento e transições
O caso dos cirurgiões-dentistas também continua pendente.
Depois de um movimento grevista histórico em 2011, que garantiu
a isonomia com os médicos, até
hoje o segmento enfrenta a má
vontade da gestão. Na terceira
parcela do incremento, deste ano,
os servidores foram reenquadrados na tabela em posição inferior
àquela que haviam conquistado
pela trajetória na carreira com os
crescimentos horizontais realizados. Portanto, é necessário revisitar estaquestão e repactuar o enquadramento.
Já os Auxiliares de Saúde Bucal (ASBs) e Auxiliares de Enfermagem ainda esperam pelo decreto que oficializará a transição dos
segmentos, elevando o cargo de
ASB do nível básico para o médio
e transformando o de Auxiliar de
Enfermagem em Técnico. Ainda
no início de junho, a assembleia
da categoria aprovou a transição
conforme proposta da gestão,
mas a administração municipal
até o fechamento desta edição do
Jornal do Sismuc não havia tocado no assunto – apesar de ter prometido início imediato do processo, já com dotação orçamentária,
em mesa de negociação.
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DIREITO

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

não faltam recursos

Segundo informações do Livre.jor,
média salarial de cargos em
comissão passa dos R$ 7 mil.

LOA

Orçamento de
Comissionados ganham 66% 2016 é discutido
a mais que concursados
neste mês

O

Por Manoel Ramires

s cargos comissionados na Prefeitura de
Curitiba ganham bem
mais do que os servidores concursados. Cerca de 66%, na média. O levantamento foi feito
pelo Livre.Jor com dados referentes a junho de 2015. Enquanto os concursados atingem, na
média, R$ 4.679,32, os comissionados têm como média salarial R$ 7.808,50. A distância
salarial aumenta se comparado
ao menor salário na Prefeitura
de Curitiba, que está um pouco
acima de R$ 1,1 mil.
A diferença ocorre porque
os comissionados ocupam postos elevados na gestão munici-

pal, desde secretários, passando por chefias, entre outros. Os
agentes políticos, por exemplo,
que envolve prefeito e viceprefeita, recebem em torno de
R$ 17 mil. Ao todo, segundo o
jornalista João Guilherme Frey,
do Livre.jor, 470 cargos são
ocupados por pessoas que não
prestaram concurso público e
29 agentes políticos. Para isso
são dispensados R$ 45 milhões
ao longo de 2015.
Por outro lado, embora
a média dos servidores concursados atinja R$ 4,6 mil, boa
parte desses trabalhadores
ganha bem abaixo. Os dados se
baseiam em 32 mil servidores
concursados. Contudo, um
professor de educação infan-

til em início de carreira recebe
R$ 1.441,67 no quadro fundamental, R$ 1.965.,83 no quadro
médio e R$ 2.087,14 no permanente. São 4503 profissionais.
Outros que recebem abaixo da média no início de
carreira são os técnicos de enfermagem em saúde pública. A
categoria conta com 2698 profissionais e salário inicial de R$
1.248,21. Salário semelhante
dos polivalentes, R$ 1.372,36.
Outra categoria precarizada e com salário abaixo da média é o agente administrativo.
Os 2615 profissionais presentes em praticamente todas as
secretarias têm salário inicial
de R$ 1.488,75, ou 1/3 da média
dos servidores municipais.

Por Manoel Ramires, com informações

C

da Prefeitura de Curitiba

omeçou a discussão sobre
a Lei Orçamentária Anual
de Curitiba. São realizados nove encontros ao longo do
mês de agosto. É um encontro
por regional. De acordo com a
Prefeitura de Curitiba, “O modelo definido para as consultas permite aos cidadãos encaminharem
questões e sugestões de forma
presencial ou por meio das redes sociais (Facebook e Twitter),
Central 156 e site www.curitiba.
pr.gov.br/participe”.
Assim como ocorreu durante as consultas da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) 2016, em
abril, o espaço vai ser organizado
em grupos, divididos por assuntos afins. Os interessados deverão
encaminhar suas questões por escrito em uma ficha.
Os grupos serão sobre saúde;

educação; habitação; ação social;
cultura, esporte, lazer e juventude; trabalho, turismo e desenvolvimento econômico; gestão
e serviços; estrutura da cidade; e
mobilidade. As respostas aos cidadãos serão dadas pelos secretários e sua equipe, nos respectivos grupos.
Orçamento em disputa
Segundo o Governo Federal, é na Lei Orçamentária Anual
(LOA) que o governo define as
prioridades contidas no PPA e
as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA disciplina todas as ações dos governos. Nenhuma despesa pública
pode ser executada fora do Orçamento. Portanto, é a LOA que
se define quanto o percentual
de reajuste dos servidores municipais e também as melhorias
nas secretarias e equipamentos
públicos.

COTIDIANO
tratamento
mais ágil

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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Será alterada portaria sobre Licença de Tratamento de Saúde (LTS). No caso de um segundo
atestado, no período de 30 dias, o servidor será avaliado por um médico perito.

Em reunião, sindicato conquista LTS sem burocracia

R

por Pedro Carrano

perfil

Ouvidoria para
transformar a
sociedade

V

Por Gustavo Henrique Vidal

Delegados de Base
discutem licença
por afastamento
por Pedro Carrano

A reunião mensal dos delegados de base
do Sismuc levantou um debate que toca na
relação do servidores com seus familiares e
com a sua própria saúde pessoal. Em pauta,
foram debatidas as licenças de direito do servidor, tais como: a familiar dependente legal,
a familiar não dependente, o plano terapêutico, os laudos e a Licença para Tratamento
de Saúde (LTS). Conquista recente em mesa
de negociação retirou alguns problemas e
burocracias da LTS.
“São informações que muitas vezes não chegam devido ao servidor não conhecer os seus
direitos”, avalia a coordenação do Sismuc.
Na reunião, surgiu a crítica ao fato de que as
chefias estipulam horários e definem horas
como querem nas suas declarações, sem
respeitar a normativa 03/2013, que, em seu
ponto 9, define que é necessário contar com
o trajeto e a distância do ponto de consulta,
reitera a coordenação do Sismuc.

ocê já ouviu falar da Ouvidoria-geral da Defensoria
Pública do Paraná? Criada
através dos mecanismos de participação popular e democrática, surgiu
na Defensoria Publica Brasileira em
2009, por meio da lei Complementar
Federal nº 132/09, um modelo inédito
de Ouvidoria no sistema de Justiça,
com a indicação de cidadão de reputação ilibada, não integrante da carreira, indicado em listra tríplice formada pela sociedade civil.
O papel da Defensoria Pública
é claro: garantir assistência jurídica
integral e gratuita àqueles que não
podem custeá-la. Já a Ouvidoria é o
de dar voz aos usuários, buscando
melhorar e aprimorar o atendimento
à população que busca na Defensoria
o acesso à Justiça. Para usuários da
Defensoria Pública, a Ouvidoria orienta os cidadãos em relação aos procedimentos necessários, e aproxima
a população dos defensores públicos.
Aqui entra Maria de Lourdes
“Santa” de Souza. Criada no chão de
terra da tríplice fronteira em Foz do
Iguaçu, Santa está em Curitiba desde os 13 anos onde trabalhou como
empregada doméstica e costureira.

Desde cedo na militância pelas causa
populares, não levou muito tempo
para aderir aos movimentos pela
igualdade social.
Em 1996, já eleita diretora da ACNAP - Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agentes de
Pastoral Negro, ela finca a bandeira
em defesa do povo negro, em especial,
na luta da comunidade Quilombola
Paiol de Telha, em Guarapuava. A carreira se consolida em 1999, quando
Santa assume a coordenação do no
Fórum Paranaense de Direitos Humanos e logo depois, em 2001, como
conselheira do COPEDH - Conselho
Permanente de Direitos Humanos do
Paraná.
Após anos de atuação na área
dos direitos humanos, onde realizou
diversas intervenções, e com o currículo em ascensão na defesa da justiça
social, Santa é indicada à Ouvidoriageral da Defensoria Pública, que assume em agosto de 2013 para um
mandato de dois anos.
Escolhida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, entre os
integrantes da lista tríplice indicada
pelo COPEDH, Santa estabeleceu,
na sua gestão como Ouvidora, uma
comunicação direta entre cidadãos,
representantes de movimentos soci-

Foto: Arquivo pessoal

eunião entre Sismuc e gestão pautou problemas na saúde do trabalhador e o pagamento de pendências salariais do segmento
da saúde. Houve o comprometimento da gestão de
pagamento de eventuais diferenças de horas extras
apuradas depois de ser pagas. Essas pendências
serão verificadas até setembro e o pagamento será
em outubro.
“Cobramos o comprometimento do pagamento de todas as pendências oriundas dos pisos
salariais de dezembro e do crescimento vertical,
zeradas até setembro, o que a gestão não se comprometeu e ficou de dar uma resposta na reunião
agendada para o dia 9”, afirma a direção do Sismuc.
LTS menos burocrática
A principal conquista se refere ao fato de que
será alterada portaria sobre Licença de Tratamento de Saúde (LTS), sendo que a primeira licença de
três dias será entregue à chefia imediata, sem passar pela perícia. E, no caso de um segundo atestado, no período de 30 dias, o servidor será avaliado
por um médico perito.
“Uma conquista histórica da categoria, que
muitas vezes têm que se deslocar da periferia, mesmo sob necessidade de repouso, para perícia. Agora, garante-se o cumprimento da recomendação
médica”, reitera o Sismuc.

ais e a Defensoria. Contribuiu para a
disseminação de informação sobre
a participação popular por entender
que a resolução das demandas também deve partir da perspectiva do cidadão usuário da Defensoria Pública
e movimentos sociais.
À frente da Ouvidoria-Geral da
Defensoria Pública do Paraná, Santa
luta para que o espaço seja do povo e
acredita que a Ouvidoria pode transformar a vida das pessoas. Ao defender os direitos civis das mulheres, da
população negra, do público LGBT,
dos sem terra, da população em situação de rua e de outros tantos movimentos sociais e sindicais, Santa conduz a sua gestão com compromisso,
responsabilidade, coletividade e muito carinho, tornando-se um símbolo
nas lutas por ampliação de políticas
públicas e cidadania para a população
que luta para que seus direitos não sejam violados.
No dia 06 de agosto, o Conselho
Superior da Defensoria Pública define quem será o próximo ouvidorgeral. Santa, está mais uma vez na
lista tríplice para ser reconduzida.
Pela sua história de luta em defesa da
igualdade ela representa a sociedade
paranaense, que busca e luta por
justiça.
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Servidor sindicalizado tem
apoio da assessoria jurídica
para questões trabalhistas. Basta
ligar para agendar atendimento.

DENÚNCIA

Falta de recursos
Segundo a Prefeitura de Curitiba, Beto Richa não repassou
R$ 979 mil e obras estão inacabadas há quase dois anos.

Calote do Governo
do Paraná paralisa
construção de
Unidades de
Saúde em Curitiba
Unidade de Saude Jardim Alianca abandonada ha quase dois anos

B

por Pedro Carrano

airro de Santa Cândida,
região norte de Curitiba,
Paraná. Neste local fica o
prédio da Unidade de Saúde (US)
Jardim Aliança. Contudo, nenhum paciente ainda foi atendido. Com promessa de conclusão
para setembro de 2013, o prédio
se encontra inacabado.
São quase dois anos de obras paradas, frustrando moradores da região. A família de
Wagner Cabral vive há 30 anos
na região. Ele conta que o início
das obras trouxe expectativa de
atendimento de qualidade, até
porque novas moradias na região
trariam aumento da demanda de
atendimento em saúde. “Veio a
promessa de Copa do Mundo e
de desenvolver o bairro, mas está
abandonado, nenhum engenheiro do governo do estado aparece
ali”, reclama.
Na outra ponta da capital, a
Unidade de Saúde Campo Alegre,
na Cidade Industrial de Curitiba
(CIC), estava prevista para março de 2014. Mas, em fevereiro
do mesmo ano a obra foi abandonada por falta de recursos. O
local virou um mocó, tomado
pelo mato alto. A obra tem estimativa de 65% de conclusão.
Questionada, a assessoria de
imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que o
problema está nas verbas que não
foram repassadas pelo Governo
do Paraná, via Secretaria Estadual
de Saúde (Sesa). Na construção de
cinco novas Unidades de Saúde,
a Sesa participa de convênio ao

lado do Ministério da Saúde.
Nesta parceria, a Prefeitura é minoritária como fonte de recursos
e o principal financiador é o Governo Estadual. Para se ter uma
ideia, das cinco obras previstas
para entrega, a Sesa é responsável
por R$ 6.201.638,11 enquanto a
PMC arca com R$ 552.956,57.
Duas obras estão paradas
Entre estas cinco obras, duas
estão concluídas: US Coqueiros e
US Sabará. A US Xaxim, por sua
vez, também incluída no pacote
das pendências, está finalizada
e aguarda mobiliário. Por outro
lado, as unidades Jardim
Aliança e Campo Alegre
necessitam de repasses
na ordem R$ 979.933,44.
Por conta disso, estão
abandonadas neste exato
momento. Novamente,
os dados pertencem à
Secretaria Municipal de
Saúde.
“Houve atraso no
repasse de recursos por
parte da Sesa, o que ocasionou problemas com
a construtora e a consequente paralisação. Ainda este ano será aberta
nova licitação para conclusão da obra”, justifica
a Prefeitura de Curitiba.
O Governo do
Paraná, por sua vez, por
meio da assessoria de
imprensa da Sesa, afirma
não haver pendência. “A
Secretaria de Estado da
Saúde informa que não
tem nenhum débito com

o município de Curitiba referente à construção de unidades
de saúde da família. Pelo convênio firmado com a Prefeitura,
os pagamentos são feitos pelo
estado conforme a medição da
obra”, afirma.
Pendências nos pagamentos
A obra no Campo Alegre
(CIC) está com 65% concluída, de
acordo com PMC. Para o governo
estadual o número é de 70%. Por
sua vez, a unidade Jardim Aliança,
localizada no bairro Santa Cândida, está com cerca de 70% da obra
concluída. Neste caso, a unidade

na região norte não sofreu saques
neste período de impasse.
O mesmo não ocorreu no
Campo Alegre, que passou por
depredações. A Prefeitura, por
meio da assessoria de imprensa,
alega que o Governo do Paraná teria repassado apenas R$ 716.485,54
dentre os R$ 1.147.185,51 de sua
responsabilidade.
A Hefer Construções Civis,
responsável pela obra no Campo
Alegre, afirma que não pretende
participar de nova licitação. A
construtora alega que as obras
foram abandonadas devido à falta de repasses do governo estadu-

al, tanto da Secretaria da Fazenda
(Sefa) como da Saúde (Sesa). De
acordo com a Hefer, o trâmite
tornava-se mais complicado uma
vez que a contratação para a obra
foi feita pela Prefeitura de Curitiba.
“O repasse não era constante. Comunicamos à Prefeitura.
Até hoje temos fatura em aberto
de abril de 2013. A posição da empresa é não participar (de nova
licitação). Embora tenhamos o
elevador da obra e investimentos
para essa obra”, afirma Percy Fabiano, gerente administrativo da
construtora Hefer.

DENÚNCIA
#É por 1%?

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

Repasse de verbas para US Campo Alegre
está parado por causa de 1% da obra.

Sesa nega calote, mas
não apresenta números
Foto: Joka Madruga

O

por Manoel Ramires e Pedro Carrano

Governo do Paraná, por meio
da assessoria de imprensa da
Secretaria de Saúde, nega que
tenha dado calote no repasse de verbas
para o município de Curitiba concluir a
Unidade de Saúde Campo Alegre. Para o
governo Beto Richa, enquanto a obra da
gestão Gustavo Fruet não atingir 70% de
conclusão, o dinheiro não pode ser repassado. Hoje, a obra está 69% concluída.
O questionamento da Sesa ocorreu após as denúncias da imprensa do
Sismuc sobre o abandono das obras no
Campo Alegre (CIC) e Jardim Aliança
(Santa Cândida). O governo do Paraná,
por sua vez, afirma que não há débitos
e a última parcela de cada obra será repassada conforme apresentação de nova
medição por parte da Prefeitura. Em
nota publicada na página do Sismuc nas
redes sociais, além de dizer que a “matéria é falsa”, num dos trechos, o governo

estadual a necessidade de conclusão de
1% das obras no Campo Alegre.
A Prefeitura, por sua vez, afirma
que deve retomar as obras na US Campo Alegre a partir de nova licitação e
informa ter notificado a construtora
Servello Ltda. Por sua vez, esta empresa,
que assina as obras no Jardim Aliança,
não atendeu as ligações feitas pela reportagem.
Questionada sobre o tema do “1%”,
a gestão municipal posiciona-se reafirmando a responsabilidade do governo
estadual. “Os repasses do governo do
Estado são feitos efetivamente quando
as obras atingem determinados percentuais. Porém, nos anos de 2013 e 2014, o
Estado atrasou em até sete meses o pagamento de parcelas referentes a etapas já
medidas. Isso ocasionou dificuldades
para as construtoras, que, temendo novos atrasos, reduziram o ritmo ou paralisaram as obras (caso da UBS Campo
Alegre)”, afirma via assessoria.

Abandono no Campo Alegre
gera pressão sobre outras USs
Tanto governo estadual quanto a prefeitura recebem a crítica da coordenação
do Sismuc: “Independente de quem é a responsabilidade, se da Saúde Estadual, que
não repassa a verba por causa de 1%, ou da Secretaria Municipal de Saúde, que não
retoma a obra, quem está sendo punido é o cidadão curitibano. O que é 1 por cento,
20 mil reais?”, questiona a coordenação do Sismuc sobre este debate.
Enquanto isso, a demora na conclusão das duas unidades, localizadas em dois
bairros da periferia de Curitiba, pressiona unidades vizinhas, com grande demanda no
atendimento. Em julho, o incidente ocorrido na Unidade de Saúde Nossa Senhora da
Luz, quando um médico foi ameaçado, é atribuído pela direção do Sismuc à falta de
funcionários frente à grande demanda pelo serviço de saúde.
“Se a Unidade do Campo Alegre estivesse pronta, não haveria tanta sobrecarga
sobre a unidade localizada na Vila Nossa Senhora da Luz”, lamenta a coordenação do
Sismuc.
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moradia

Ocupar e resistir

M

Por Phil Batiuk

ais de 1.200 pessoas, dentre
elas 500 crianças, ocupam o
terreno da antiga Stirps, que
faliu ainda em 2009. A empresa tinha
ali um aterro sanitário privado e, desde
2011, alugava a área para outro aterro
particular, pertencente à vizinha Essencis. Mas, já em 2014, o contrato foi
declarado ilegal e a Essencis foi condenada pela Justiça, em decisão liminar, a
paralisar todas as atividades no terreno
da “massa falida” da Stirps. Isso porque,
no entendimento do desembargador
Vitor Roberto Silva, empresa falida não
pode sublocar coisa alguma.
O último desenvolvimento da
história foi o leilão que ocorreu – ou
melhor, não ocorreu – no último dia 3.
A Essencis foi a única que compareceu,
mas propôs pagamento em 130 vezes
dos R$ 9 milhões pelo terreno da Tiradentes. A juíza Beatriz Fruet de Moraes,
responsável pelo leilão, recusou a proposta e deve remarcar o procedimento
para data próxima.
Negócio Sujo
No especial Negócio Sujo, edição
de julho do jornal Curitiba de Verdade,
a situação foi exposta à sociedade curitibana pela Imprensa Sismuc. Empresas de comunicação como o GRPCom,
a Band e a RIC abordaram o tema em
seus veículos. Mas não falaram sobre
o grupo empresarial Solví, ao qual per-

tence a Essencis. Em 8 de outubro de
2014, a contadora Meire Poza declarou
à Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Lava Jato que emitiu R$ 600
mil em notas fiscais para outra empresa
do grupo Solví, chamada Revita Engenharia S/A.
Poza trabalhava com o doleiro Alberto Youssef e ambos firmaram acordo de delação premiada, entregando
empresas e políticos envolvidos em
corrupção em troca da redução de suas
próprias penas. A denúncia já havia sido
apontada por Paulo Roberto Costa, exdiretor da Petrobrás, em depoimento
anterior.
Ainda no dia 23 de julho, o MPM
– Movimento Popular por Moradia, realizou a primeira manifestação contra
o leilão da área que interessa à Essencis.
Reunindo manifestantes de três ocupações do movimento no CIC (Tiradentes,
Nova Primavera e 29 de Março), eles
fecharam o trecho do quilômetro 592 no
Contorno Sul, parando por três horas
mais de 12 km de trânsito na capital paranaense. As famílias ainda aguardam
posicionamento da Prefeitura de Curitiba, dando condições para a moradia das
famílias na cidade. Em levantamento de
2013, a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) já contabilizava
74.589 famílias em fila de espera. Durante a campanha eleitoral de 2012, o então
candidato Gustavo Fruet prometeu visitar uma das ocupações do MPM, mas até
hoje não cumpriu.
Foto: Phil Batiuk
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ENTREVISTA

Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

ataque à juventude

Trabalho juvenil:

redução aumenta desigualdade social
Foto: Arquivo pessoal

Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: O deputado paranaense
Sperafico justifica a PEC afirmando não
ocorrer “nenhuma incompatibilidade entre a permissão do trabalho em regime de
tempo parcial, a partir dos quatorze anos, e
a proteção ao adolescente”. Ele está certo?
Flávio Freitas: Incompatível é esta proposta que representa mais um retrocesso
nos direitos de crianças e adolescentes,
viola conquistas históricas e fere compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil – como as convenções da OIT que
tratam do trabalho infantil e da idade
mínima para o trabalho (Convenção n.º
138 e 182).
JS: Se a PEC 18/2011 passar, quais são os
impactos?
FF: As propostas elencadas na PEC 18/2011
representam mais um grave retrocesso na
garantia dos direitos de nossas crianças e
adolescentes. Reduzir a idade mínima para
a entrada no mercado formal de trabalho
de 16 para 14 anos é inadmissível, pois vai
contra a “condição peculiar de desenvolvimento” prevista no Estatuto da Criança e
do Adolescente.
JS: Mas não se está a impedir o trabalho
de jovens e o ingresso ao mercado de trabalho?
FF: Existe um pensamento equivocado de
que de adolescente no Brasil não pode trabalhar. O que não é verdade. O Estatuto
prevê que todo brasileiro acima de 14 anos
pode trabalhar, mas na condição de Aprendiz, em que meninos e meninas devam
estar cursando o Ensino Fundamental ou

Os deputados federais desarquivaram a PEC 18/2011 que trata da redução de idade
mínima para o trabalho juvenil. Na proposta, o deputado Dilceu Sperafico (PP-PR) argumenta que “As limitações ao trabalho do adolescente se justificam pela necessidade
de permitir a esses jovens a oportunidade de crescimento pessoal e de conclusão dos
estudos”. Por outro lado, entidades acreditam que é mais um ataque contra a juventude
brasileira. Para Flávio Freitas, o jornalista, educomunicador e consultor de projetos na
área da infância e adolescência, a PEC transforma o menor aprendiz em funcionário.
Confira:
Médio. A inserção no mercado de trabalho
é importante. Contudo deve acontecer de
maneira a respeitar o desenvolvimento
saudável e seguro dos adolescentes.

ndizes ela ganha incentivos fiscais (como
pagamento de apenas 2% de FGTS, dispensa de Aviso Prévio remunerado, isenção de
multa rescisória, entre outros).

JS: Essa Proposta tem impacto direto e
negativo com relação ao menor aprendiz.
FF: Sim. É proibida a realização de trabalho aprendiz em período noturno, em
locais prejudiciais à sua formação e ao seu
desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social ou que não permitam sua frequência à escola. Como Aprendiz há uma preocupação com a condição de “adolescente”,
de priorizar os estudos e o “aprendizado”.
A proposta da Câmara
desrespeita essa fase do
desenvolvimento humano e põe em risco o desenvolvimento físico e
intelectual dos nossos adolescentes.

JS: A melhor medida para educar a criança e o adolescente é inserindo no mercado de trabalho ou a melhor opção é,
nessa idade, conceder exclusividade aos
estudos?
FF: A aprovação de propostas como a PEC
171/1993 e a PEC 18/2011 mostra que boa
parte do nosso Congresso age de forma
desconexa com as reais necessidades das
nossas crianças e adolescentes – que de-

JS: A PEC, ao invés de
proteger a juventude
brasileira, lhe retira direitos?
FF: Com a PEC 18/2011,
meninos e meninas deixam de ser “Adolescentes
Aprendizes” e passam a
ser tratados como “funcionários”, isso muda
toda a relação de trabalho dele dentro da empresa e compromete seu
futuro escolar. Por outro
lado, a PEC não é interessante para as empresas,
pois contratando apre-

veriam ser “prioridade absoluta” na formulação e execução de políticas públicas.
JS: Portanto, os legisladores estão mais
retirando do que colocando os jovens nas
escolas.
FF: Dados do Relatório de Desenvolvimento 2012 (PNUD) apontam que o Brasil tem 3ª maior taxa de evasão escolar
entre 100 países. Segundo o documento,
um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no país abandona a escola antes de completar a última série. No
Ensino Médio não é diferente. Em 2012,
apenas 51,8% dos jovens de até 19 anos
haviam concluído os anos finais
da educação básica brasileira,
segundo dados do IBGE compilados pela ONG Todos Pela Educação. No caso do Ensino Médio,
a evasão ocorre – dentre outros
fatores – pela entrada dos jovens
no mercado formal de trabalho a
partir da atual idade mínima que
é 16 anos. Muitos se submetem
a subempregos, a jornadas e turnos de trabalho incompatíveis
com o bom rendimento escolar, à conclusão dos estudos e,
consequentemente, a melhores
empregos e renda no futuro.
Baixando a idade mínima para 14
anos – idade em que o aluno estará cursando o oitavo ou nono
ano - colocaremos em risco o
bom rendimento escolar e até
mesmo a conclusão do ensino
fundamental, que é obrigatório
e insuficiente para um bom emprego.

NA PAUTA
curtas

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

cancela no bolso
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Beto Richa tem ido à Brasília tentar
renovar concessão a favor das empresas.

Gaúchos protestam contra
parcelamento de salários
O governo Ivo Sartori (PMDB) quer pagar funcionalismo público
gaúcho em diversas parcelas. A precarização gerou onda de protestos em Porto Alegre no começo de agosto. Em nota, a CUT-RS
criticou o parcelamento impostos aos trabalhadores. “Esta mês entrou para as páginas mais tristes da história do Rio Grande do Sul.
Em todo o Estado, milhares de servidores públicos, indignados com
o parcelamento de seus salários e o descaso do governador Sartori
com o serviço público, protagonizaram manifestações nas ruas, nas
escolas, nos quartéis e em diversas repartições públicas”. Os
trabalhadores prometem ainda uma assembleia geral das categorias no dia 18 de agosto, tendo como pauta a aprovação, ou não,
de uma greve unificada a partir daquele dia. Se houver o
pagamento de salários integral, as categorias afirmam que não
paralisam na segunda-feira. (MR)

Paraná cria Fórum 29 de
abril para discutir
movimentos sociais
Movimentos sociais, entre os quais MST, Via Campesina, MAB, MPM
e Levante Popular da Juventude, centrais sindicais, caso da CUT,
CTB e Nova Central, ao lado de sindicatos, organizações estudantis,
de mulheres e de direitos humanos, constroem no Paraná o Fórum
de Lutas 29 de abril, um espaço de unidade dos movimentos sociais e de partidos de esquerda. No Paraná, este espaço surgiu um
dia depois do massacre promovido pelo governo Beto Richa (PSDB)
contra o movimento de professores e servidores estaduais, no dia
29 de abril. O desafio é tornar este Fórum um espaço amplo, articulador desses movimentos sociais, antenado com debate nacional
para organizar uma frente de esquerda. (PC)

Deputado quer que Governo
do Paraná realize plebiscito
sobre pedágio em rodovias

O

Por Manoel Ramires

deputado estadual Tadeu Veneri (PT)
solicita a realização de um plebiscito
sobre o pedágio no Paraná. O governo do estado tem tentado renovar o contrato
que vence em 2022. A alegação é de que a prorrogação fará com que ocorram investimentos
nas rodovias do Paraná. No entanto, o estado
tem uma das tarifas mais caras do país e a concessão é alvo de debate político e judicial.
De acordo com Veneri, a renovação não
pode ser feita sem debate com a sociedade,
desde o cidadão aos setores produtivos. “Somos todos atingidos por essa decisão, que
não pode se dar sem discussão com todos os
setores da população”, expôs. O deputado
apresentou projeto de lei prevendo a realização de plebiscito para decidir sobre a prorrogação dos contratos de cobrança de pedágio
no Paraná, que vencem em 2022.
“Será que a população do nosso estado

está satisfeita com o sistema atual, com o
pedágio que estão pagando? É preciso ouvir
o que a população, o cidadão comum pensa.
Não apenas ouvir os setores empresariais e
achar que o assunto está encerrado”, comentou Veneri.
Por outro lado, o governo do estado quer
a prorrogação dos contratos condicionados
as obras em 1,8 mil quilômetros de rodovias atendidas pelas concessionárias. “A pena é perdermos a oportunidade de reduzir o preço já e
realizar obras que são importantes”, justifica
o secretário da Casa Civil Eduardo Sciarra.
O PDT, por sua vez, aprovou resolução
contraria as renovações dos contratos. “Renovar o contrato depois de tudo o que foi discutido sobre pedágio não é a melhor alternativa.
O pedágio do Paraná é o mais caro do mundo.
O que o PDT defende é a abertura de um novo
processo de licitação, com total transparência
e discussão com a população”, destaca o presidente estadual do PDT, Osmar Dias.
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AGENDA

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

sinopse

14 de agosto

Curso de comunicação popular
08:30
Local: APP Sindicato

06 de agosto

Debate LOA 2016 – Matriz
16:00
Local: Igreja Santa Luzia e São
Nicolau Rua General Agostinho
Pereira Alves Filho, 529 - Mercês
2015Agosto

06 de agosto

Coletivo Abastecimento
19:00
Local: Igreja Santa Luzia e São
Nicolau Rua General Agostinho
Pereira Alves Filho, 529 - Mercês
2015Agosto

10 de agosto
Coletivo Saúde
19:00
Local: Sismuc

11 de agosto

Debate LOA 2016 - Boa Vista
16:00
Local: Clube Duque de Caxias Rua
Costa Rica, 1173 - Bacacheri

11 de agosto

Coletivo Sociólogos
19:00
Local: Sismuc

12 de agosto
Reunião CMS
14:00
Local: Sismuc

12 de agosto

Debate LOA 2016 – Boqueirão
16:00
Local: Paróquia Nossa Senhora
das Vitórias Rua Cel. Luiz José dos
Santos, 2515 - Boqueirão

12 de agosto

Coletivo Guardas Municipais
19:00
Local: Sismuc sede

13 de agosto

Debate LOA 2016 – CIC
16:00
Local: Auditório da Regional da
CIC. Rua Manoel Valdomiro de
Macedo, 2460- CIC

13 de agosto
Coletivo Smelj
19:00
Local: Sismuc

13 de agosto

Assembleia da FAS
19:00
Local: Sismuc

Órfãs da intolerância

14 de agosto

Coletivo dos Professores de
Educação Infantil
19:00
Local: Sismuc

17 de agosto

Coletivo Polivalentes
19:00
Local: Sismuc

18 de agosto

Debate LOA 2016 – Cajuru
16:00
Local: Paróq. S. Paulo Apóst. Rua
Pe. Júlio Saavedra, 170 - Uberaba

19 de agosto

Debate LOA 2016 - Bairro Novo
16:00
Local: Ginásio de Esportes do
Portal do Futuro Bairro Novo Rua
Marcolina Caetana Chaves, 150 Sítio Cercado

20 de agosto

Grande ato nacional por direitos,
liberdade de democracia
Local: Centro de Curitiba

A

Por Manoel Ramires

s principais vítimas de uma guerra são sempre as
crianças. Pois delas é sempre tomado o futuro e
a esperança, seja na destruição de seus lares, seja
quando lhes arrancam os pais. É neste tom que começa
Miral. O ano, 1948. A caminho do trabalho, Hind Husseini depara-se com 55 crianças órfãs na rua. Ela leva-as
para casa, para lhes dar comida e abrigo. Passados seis
meses, as 55 crianças passaram a ser quase 2000. Aumentam as órfãs, aumentam-se os conflitos entre palestinos
e israelenses até que a história chega em Miral, uma
palestina de forte personalidade, assim como sua mãe, sua tia e sua orientadora no orfanato.
Miral tem duas opções, seguir no Instituto e acolher novas vítimas da intolerância ou ir à
luta contra tanques e armas municiada apenas de pedra e esperança.
Miral é polêmico. Apesar de o diretor Julian Schnabel dedicar o filme aos palestinos e israelenses que buscam a paz, ele quase teve sua exibição na ONU, em 2011, censurada a pedido
do Comitê Judaico Americano. O filme pode ser visto no Netflix
Ficha técnica
Título Original: Miral
Ano de Lançamento: 2010
Gênero: Drama
País de Origem França / Israel / Itália / Índia
Duração: 112 minutos
Direção: Julian Schnabel

20 de agosto

resenha

21 de agosto

Os truques de um
romancista

Debate LOA 2016 – Portão
16:00
Local: Paróquia Santa Izabel Rua
Profº Ulisses Vieira, 621 - Portão
V Módulo Curso Formação
19:00
Local: Subsede - R. Lourenço Pinto, 118Do dia 21 a 23 de agosto.
22, 25, a partir das 09h00. 23,
25, a partir das 09h00.

24 de agosto
Coletivo FCC
19:00
Local: Sismuc

26 de agosto
Coletivo Finanças
19:00
Local: Sismuc

27 de agosto

Coletivo Aposentados
14:00
Local: Sudsede Sismuc

01 de agosto

Nova direção Sismuc
08:00
Local: Sismuc
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Horário e local a definir

É

por Pedro Carrano

difícil abandonar um romance
do estadunidense Paul Auster
antes do final. Suas tramas no
formato de uma história dentro de uma
história e a forma como o autor conta
os fatos, sempre em primeira pessoa e
muito próximo do leitor, faz dos seus
livros uma experiência única. Este é o
caso de obras como Cidade de Vidro,
Homem no Escuro e Leviatã. Boa parte
dos personagens de Auster são idealistas, pessoas devotadas a alguma arte ou
ao menos indivíduos de talento e vida invejável. Porém, quanto mais luz, mais sombra: esses
personagens buscam sempre se destruir ou fugir da própria identidade.
Leviatã apresenta essas características do autor, mas com um pano de fundo político
dos EUA da década de 1980/1990, com a ascensão do presidente Reagan e o fim dos movimentos de contestação dos anos 1970 contra a guerra do Vietnã. No caso deste livro, o
personagem Ben Sachs é um escritor político, casado e com talento promissor. Sua vida é
contada pelo narrador do livro que, quanto mais narra a história do amigo, mais toma parte
na sua vida e ingressa numa trama que vai envolver a CIA e ameaças de ataques terroristas.
Ficha técnica
Nome: Leviatã (romance)
Autor: Paul Auster
Editora: Companhia das Letras, 1992, 312 páginas.

