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Chega de

assédio

De quem é o petróleo?
O Jornal do Sismuc entrevistou o presidente do Instituto Observatório Social, Roni Barbosa,
sobre a crise do petróleo e corrup-
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Dentro da Campanha de Lutas 2015 “Na Luta, eu Luto”, o Sismuc lança
movimento de combate ao assédio moral no serviço público. O objetivo
é criar uma lei municipal que coíba a prática. Para pressionar a gestão, o
sindicato lançou dois materiais: uma cartilha que narra as estratégias dos
assediadores e o “Assedicida”, que é o tubo para ser distribuído nos locais
de trabalho. Após o lançamento da campanha, o Sismuc ainda realiza curso
de formação sobre o assédio moral.
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No IPMC,

não!
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Vitória para
os guardas Página 6

ção na Petrobras. Ele faz um balanço da empresa e avalia que setores
econômicos querem enfraquecê-la
para facilitar a privatização.

Comunicação
para todos

Página 3
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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

Tesouraço em cima de quem?
Já no início, a gestão do segundo governo federal é atacada pelas elites conservadoras da sociedade brasileira. Com os bancos
no comando, grupos econômicos amarram o
governo no compromisso do chamado “ajuste
fiscal”, o que significa cortar direitos dos trabalhadores. O servidor deve estar atento:
também nos estados e cidades os gestores
aproveitam o embalo para tentar mexer nas
economias de quem trabalha.
Qual é o problema desse projeto? O
povo fica sem perceber o que está em jogo,
alimentado pelas denúncias de desvio de
dinheiro público, de que a esquerda no Brasil
é “corrupta”, de que as estatais são “aparelhadas”, de que as políticas sociais desses
dez anos foram “ilusão”. No fundo, as elites
brasileiras querem voltar aos anos 1990, retomar políticas de privatização, de tirar o papel importante do setor público e esmagar os
direitos trabalhistas. Criticam a corrupção na
Petrobrás, porém travam os investimentos de
longo prazo da empresa e querem entregar o
recurso do pré-sal para as petroleiras internacionais.

Esse discurso é amplificado pelos
grandes grupos de comunicação, em busca
do desgaste de um governo sangrado a cada
dia. Mas, na realidade, podemos ver que as
políticas de Estado beneficiam desde já os
grupos de elite. Por exemplo, o setor empresarial teve acesso a desonerações da ordem
de R$ 200 bilhões em 2014. Portanto, nada
justifica a falta de investimentos e o corte em
cima dos trabalhadores.
O mais curioso é que a proposta de
ajustes está levando a Europa para uma crise
sem saída. Ela atinge o trabalhador na base,
como vemos na tentativa de mudança no
seguro-desemprego, na pensão por morte,
auxílio-doença e abono salarial (com as MPs
664 e 665); na previdência de servidores do
Paraná e também na sinalização de mudança
no IPMC em Curitiba. Mas ainda não vimos
nenhuma gestão economizar começando pelos salários dos políticos, das chefias e dos
cargos de confiança.
Também não se viu ainda uma Reforma
Política nacional que separe as candidaturas
das grandes empresas.

Proposta de
Constituinte
está na agenda

O

Plebiscito Popular por uma Constituinte do Sistema Político com
participação popular foi feito em
setembro de 2014. À época, quase oito milhões de pessoas disseram sim à proposta que
busca separar o sistema político do financiamento das empresas.
Pouco depois, em outubro do mesmo

Diretoria da Gestão “Reconstruir pela base”
Coordenação Geral
Ana Paula Cozzolino
Coordenação de Administração
Everson Roberto Schiessel
Coordenação de Finanças
Sônia Nazareth Duarte Cruz
Coordenação de Estrutura
Irene Rodrigues dos Santos
Coordenação de Comunicação e Informática
Adriana Claudia Kalckmann
Coordenação de Assuntos Jurídicos
Rita Choinski Kloster
Coordenação de Formação e Estudo
Socioeconômicos
Eduardo Recker Neto
Coordenação de Políticas Sociais
Patrícia de Souza Lima
Coordenação de Organização por Local de Trabalho
Cathia Regina Pinto de Almeida
Coordenação de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente
Vera Lucia Armstrong

reforma política

por Pedro Carrano

O governo está entre a cruz e a espada
e por isso deve enfrentar os problemas estruturais do país: a rotatividade no trabalho, as
terceirizações, as reformas populares. A corrupção é um problema, mas poucos analisam
que o Brasil destina hoje cerca de 50% do
orçamento para o pagamento de dívida pública. Com o aumento da taxa de juros, esse
valor apenas aumenta. O novo ministro da
Fazenda, Joaquim Levy, propôs mais recursos para juros e menos para um projeto de
país de industrialização e mais investimentos
em Saúde, Saneamento, Cultura, Mobilidade
Urbana e Educação Pública.
Os servidores municipais devem estar
atentos a propostas de mudanças nos seus
direitos. O melhor exemplo a seguir está no
movimento dos professores estaduais, que
foram às ruas contra proposta de corte de
benefícios e insegurança na previdência.
Só os trabalhadores são capazes de encher
estádios de futebol. São a maioria. Políticos, tecnocratas e gestores que cortem seus
próprios luxos e privilégios.
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ano, como desdobramento da
campanha popular, um Projeto de
Decreto Legislativo (PDL), assinado por 181 parlamentares, foi entregue em Brasília ao Congresso. A
luta dos movimentos sociais agora
é por um Plebiscito Oficial.
O plebiscito oficial terá a
mesma e única pergunta: “Você é
favor de uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva e Soberana sobre o Sistema Político?”
Informativo da campanha pela Constituinte avisa: “É preciso reverter a baixa representatividade de mulheres, negros, indígenas
e trabalhadores, em contraste com a forte
presença do poder econômico e de interesses
corporativos de grandes empresas”. Dia 13 de
março, milhões de trabalhadores vão às ruas
pela Constituinte, em defesa da Petrobrás e
pelas reformas populares.

Triteza
Carina Morais Polese trabalhava no
setor financeiro do Sismuc. Estava afastada há um ano e cinco meses para
tratar-se de câncer. Contudo, no dia
13, ela faleceu no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde estava internada desde segunda-feira. Carina era
casa e mãe de um adolescente.
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Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp

avançar na carreira

organização sindical

Delegados sindicais
debatem direito à
comunicação
Foto: Pedro Carrano

O
S

ervidores do Sismuc tiveram a chance de debater
um tema polêmico, que é a concentração da mídia no Brasil. O encontro dos delegados sindicais
aconteceu em dois períodos. Cerca de 30 servidores
municipais participaram. As convidadas para o espaço
foram Ana Paula Salamon e Camilla Hoshino, que constroem o Fórum Nacional de Democratização da Mídia
(FNDC).
O espaço de formação partiu do fato de que as
emissoras de comunicação no Brasil são concessões
públicas, porém estão concentradas nas mãos de dez
grupos familiares e empresariais. Mas deveriam passar
por regulação, como ocorre em qualquer outro ramo da
economia. O atual marco regulatório das comunicações
no Brasil possui mais de 50 anos.
“O que temos hoje na Constituição não virou Lei.
Não temos uma regulamentação efetiva, não temos
uma lei para nos defender”, afirma Ana Paula Salamon,
que indicou a assinatura do Projeto de Lei de Mídia
Democrática (PLIP). O projeto combate, por exemplo,
a propriedade cruzada, quando o mesmo grupo possui
diferentes veículos de comunicação, como rádios, TVs
e editoras.
O enfoque da classe trabalhadora
Servidores debateram a maneira como os editoriais
dos veículos abordam as greves e outras lutas dos trabalhadores, principalmente a atual greve dos professores estaduais. “A sensação é de que vamos saber das coisas só anos depois”, exclama a servidora Cléa, delegada
sindical do Sismuc.
No momento de pensar quais são os veículos de
mídia da classe trabalhadora e dos servidores, foi reforçado o papel que os servidores podem desempenhar
na comunicação do Sismuc: apresentando denúncias
do local de trabalho e enviando textos de opinião. Podem também enviar imagens para a seção chamada
“repórteres da base”, o que complementa a comunicação do sindicato. O desafio da comunicação hoje é não
se limitar apenas a questões específicas, mas falar dos
problemas dos trabalhadores como um todo, reflete Camilla Hoshino.
Saiba Mais:
Sites sobre democratização da mídia:
http://www.fndc.org.br
http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/assina.php

Pauta reclama elevação de nível
para técnico e melhoria das
condições de trabalho.

A hora e vez dos
trabalhadores de escola
Por Manoel Ramires

Por Pedro Carrano
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s trabalhadores de escola devem intensificar
sua organização para
lutar pela pauta específica deste
ano. Destaque-se a necessidade
de elevação de nível e a melhoria
de condições de trabalho com a
realização de concurso público.
Na reunião do coletivo
ocorrida no começo de março,
os servidores questionaram a

utilização de inspetores no transporte escolar nas unidades que
possuem esse sistema. “O problema é que os servidores que
fazem o trajeto, acabam desfalcando a equipe nesse período que
se ausentam, sobrecarregando
assim, aqueles que permanecem
nas escolas”, aponta João Guilherme Bernardes, coordenador
do Sismuc. O desfalque de profissionais é sentido, por exemplo, na Regional Santa Felicidade.

#todospelaeducação

Nas contas dos sindicatos faltam
pelo menos 26 profissionais.
Outro ponto urgente para
os trabalhadores é a valorização
profissional e salarial através da
elevação de nível. A demanda é
a mudança do nível básico para
o técnico. “A categoria tem que
participar dos coletivos e aumentar a união para cobrar nossas
pautas. Somente a mobilização e
organização nos trarão conquistas”, incentiva.

Pauta específica reivindica
reconhecimento do trabalho
com critérios da educação.

Servidores da SMELJ querem
igualdade com o magistério

O

Por Manoel Ramires

s servidores da Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer (SMELJ) elegeram a comissão que vai defender
a pauta do segmento nas mesas
de negociação com
a Prefeitura. O principal ponto defendido é o reconhecimento e a igualdade
de condições com
os trabalhadores da
educação municipal.
Foi aprovada também a necessidade
de intensificar a organização do ramo
com a eleição de delegados sindicais por
local de trabalho.
Com relação
à valorização da
ca-tegoria, a pauta
da SMELJ reivindica
o cumprimento da
hora atividade, melhoria salarial, redução de jornada, nova

normativa de horas de trabalho,
incorporação da gratificação técnica, extensão do difícil provimento com paridade com o magistério, aposentadoria especial,
remanejamento anual dentro dos
parâmetros da Secretaria de Edu-

cação, que os cargos superiores
sejam lotados por profissionais
da área, realização de concurso
público e mudança de nomenclatura para “profissional de educação física”. A pauta já foi protocolada na Prefeitura.

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

Sismuc produz materiais
de combate à prática de
assédio moral

O

por Pedro Carrano

Seminário “Assédio
Moral”, organizado
pelo Sismuc, forneceu informações para os servidores lutarem contra a prática
que tem como objetivo humilhar o trabalhador.
O Seminário forneceu aos
servidores materiais e cartilhas.
O principal material produzido
é o bem-humorado “assedicida”, para limpar o ambiente
de trabalho dessa prática que
ocorre geralmente de maneira
vertical, da chefia para o subordinado. Mas também pode

ocorrer de forma horizontal,
entre servidores em um mesmo local de trabalho, devido à
pressão por resultados.
O assessor jurídico do Sismuc, Ludimar Rafanhim, citou
o conceito usado pela pesquisadora Margarida Barreto, para
quem o assédio é a exposição
de trabalhadores a situações
vexatórias, constrangedoras e
humilhantes durante o exercício de sua função, de forma repetitiva, o que caracteriza uma
atitude desumana.
No serviço público, a
avaliação de produtividade do
servidor insere-se nesta lógica,

O servidor pode realizar um diário relatando e
documentando as práticas de assédio.

Foto: Manoel Ramires

algo que caracterizava programas como os PPQs. “Existia
uma prática institucionalizada
de assédio dentro do local de
trabalho”, afirma Rafanhim
em relação à Prefeitura.
Desde então, ações foram
movimentadas pelos sindicatos municipais, o que despertou maior conscientização
entre os trabalhadores. “Agora
estamos identificando uma
prática que sempre existiu,
desde a década de 1980. À época, chacotas e outras práticas
vexatórias não eram consideradas como assédio moral”,
recorda Rafanhim.

pague o que deve

Enfim Fruet assina crescimentos dos servidores

O

Por Manoel Ramires

prefeito Gustavo Fruet assinou o Decreto
180/2015 sobre a progressão dos servidores municipais. Depois do calote promovido
pelo Decreto 1385/2014, em 22
de dezembro, Fruet agora regulamenta o pagamento retroativo

a 1º de fevereiro, conforme previsto na Lei 14.583/2014).
Esse novo texto determina
que o “pagamento do crescimento vertical para os servidores
ocorre em maio. Os pagamentos
serão retroativos a 1º de fevereiro. A data decorre dos prazos necessários para análise dos
documentos”, segundo o site da

Prefeitura de Curitiba.
O Sismuc considera que este
novo decreto é uma conquista
dos trabalhadores. A assinatura
desse decreto só saiu após a paralisação ocorrida na reabertura da
Câmara Municipal no início dos
trabalhos legislativos por parte
dos servidores que não aceitaram
o calote. “Pelo menos consegui-

mos antecipar em três meses a
proposta original”, avalia a coordenadora Irene Rodrigues.
Retrocesso
No entanto, desde 2004,
conforme a Lei 11000, os crescimentos aconteciam em dezembro. A Prefeitura postergou para
fevereiro. “Isso não altera o slogan de prefeito caloteiro, pois
esses dois meses de diferença
(dezembro e janeiro) jamais
serão pagos e a secretaria de recursos humanos havia garantido
que os servidores não teriam nenhum prejuízo”, recorda Irene.
O crescimento vertical se
destina até sete mil servidores
com a passagem de um nível ao
outro e garantindo ganhos de
15% sobre o vencimento básico
do servidor. Por outro lado, a
Prefeitura informa, de maneira
equivocada que “o crescimento
dos servidores municipais na
carreira ocorre anualmente,
obedecendo a um cronograma
e a uma série de critérios”. Na
verdade, o crescimento vertical
ocorre a cada dois anos, ocorrendo o mesmo com o horizontal e de forma escalonada.

Medidas
contra o
assédio
Em Curitiba, projetos de lei foram propostos
desde o ano 2000 por parlamentares de esquerda e
recusados pelos prefeitos
de plantão. Agora, dentre
as medidas no ambiente de
trabalho, o servidor pode
realizar um diário relatando
as práticas de assédio. É
possível recorrer ao sindicato, que pode fazer as
denúncias mantendo o sigilo e a proteção do servidor.

MOBILIZAÇÃO

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

#nalutaeuluto

Professores da Educação
Infantil elencam vitórias
e preparam mesa deste
ano

Pauta dos fiscais exige
gratificações e condições
de trabalho

A

por Pedro Carrano

trajetória de conquistas das
professoras da educação infantil é marcada por muitas
lutas. Com isso, no curto espaço de
dois anos, com as greves de 2013 e
2014, o segmento obteve o Plano de
Carreira, a mudança de nomenclatura de educador para professor da
educação infantil, eleição de direção
e aposentadoria especial.
Ainda há lutas a serem feitas
para pôr em prática as conquistas.
Por isso, no dia 21 de março, às 9h,
na sebsede do Sismuc, será feito um
seminário do Plano de Carreiras,
apontando as etapas da implementação e um debate sobre a estrutura do
plano.
Para sistematizar essas conquistas e apontar as lutas de 2015, foi publicada pelo Sismuc a cartilha “Nossa
luta, nossa conquista – professor de
educação infantil”. “A cartilha é uma
iniciativa importante. Ela resgata todas as lutas e conquistas recentes e dá
o indicativo sobre o que ainda precisa ser conquistado. É um material no
calor da luta”, avalia Adriana Claudia

Kalckmann, coordenadora de comunicação do Sismuc.
Mesa de 2015
Professores da Educação Infantil estão se preparando para a mesa
de negociação com a Prefeitura, que
deve acontecer ao longo do primeiro
semestre de 2015. Com isso, foram
definidas a metodologia e critérios
para a escolha da Comissão de Negociação, composta por dez integrantes da base dos professores mais a
direção do Sismuc. O consenso também foi pela formação de um grupo
de estudos, composto pela Comissão
de Negociação e mais integrantes da
categoria dispostos a participar.

Nomes da Mesa de Negociação
Alessandra Claudia de Oliveira
Andrea Madsen Rodrigues
Christiane Izabella Schunig
Fabiula Rizzard
Juliana Mildenberg
Kellin Machado
Lucimara Aparecida Muratori
Marcia Regina do Nascimento
Marina Felisberto
Priscila Chiquitti Nazario

O

Por Manoel Ramires

s fiscais da
Prefeitura
de Curitiba possuem uma
pauta recorrente: a
concessão de gratificação por risco e
insalubridade. Contudo, nos dois primeiros anos da
gestão Fruet o debate não avançou.
Por isso, o tema
ganha destaque durante a Campanha
de Lutas. Além da remuneração, os fiscais
também querem melhorias nas condições
de trabalho.
A gratificação por insalubridade
é requerida para os fiscais que trabalham em locais que geram este tipo de
gratificação. Na reivindicação, a remuneração deve variar de 10 a 30% do salário base. Atualmente, o salário base
inicial é de R$ 1823. Os fiscais também
querem receber a gratificação de risco
inerente à função de fiscal. Isso ocorre
devida a exposição que esses trabalhadores são submetidos. Para comparar,

os guardas municipais têm gratificação de risco de 50% em cima do salário
base.
As condições de trabalho também
estão no centro da pauta. Cobra-se a melhoria das condições de trabalho para realizar a fiscalização tais como mobiliário
e EPI (Equipamento de Proteção Individual) e a realização de concurso público
para suprir a demanda, segundo Eduardo
Recker: “A quantidade de profissionais
está aquém do que é necessário para realizar a fiscalização de forma adequada
e sem sobrecarregar os trabalhadores”,
avalia, coordenador do Sismuc.
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ação judicial

DIREITO

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

Tribunal de Justiça mandou devolver
valores descontados do IPMC.

Sismuc conquista ação
para guardas municipais

A

Por Manoel Ramires

7ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça
do Paraná confirmou
sentença favorável ao Sismuc
em fevereiro. O sindicato entrou com ação solicitando a
devolução de valores descontados dos guardas municipais
referente ao Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). Os descontos ocorreram em relação aos reflexos
das horas extras sobre 50% e
na gratificação de segurança.
O sindicato havia entrado
com a ação em 2011 em favor
de seus sindicalizados.
Segundo o advogado Ludimar Rafanhim, que entrou
com a ação em nome do sindicato, a devolução ocorre
porque houve cobrança indevida.
“O desconto sobre o reflexo das
horas extras que incidiram na
gratificação e segurança é indevido
porque não é computado na aposentadoria do servidor”, esclarece.

Beneficiados
A Prefeitura de Curitiba ainda
pode recorrer da decisão. Caso não
ocorra, de acordo com a sentença,
os guardas municipais sindicalizados ao Sismuc devem ter os valores
restituídos. O Sismuc também tem

outra ação judicial que solicita a
devolução de valores cobrados
indevidamente. O prazo para a
devolução dos valores descontados
é após o último recurso. “Fazemos
a execução quando não tiver mais
recurso”, organiza Rafanhim.

Sismuc negocia e evita descontos da greve

O

s servidores da saúde poderão
compensar os dias parados da
greve de 02 e 03 de fevereiro.
O Sismuc negociou com a Prefeitura e
evitou que os dias fossem descontados
dos vencimentos dos trabalhadores.
O acordo de reposição foi fechado em
reunião com o secretário de saúde,

Demonstrativo de Receitas e Despesas
de Julho a Setembro de 2014
Resultado do Período			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Mensalidades Recebidas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com Pessoal			

156.974,59
723.229,11
723.229,11
572.712,99
162.039,12

Salários e Ordenados			
65.876,67
INSS				25.640,03
FGTS				6.193,12
Auxílio Doença			2.172,00
Vale Refeição			10.474,26
Vale Transporte			4.023,00
Plano de Saúde			
12.741,24
Representação Sindical			34.918,80
Utilidades e Serviços			
163.870,06
Associação de Classe ( Cut - Dieese )
38.059,54
Assinaturas - ADM			
92,50
Aluguel				19.405,50
Condomínio				4.228,65
Telefone e Telegramas			
7.139,73
Energia Elétrica			1.152,57
Fornecimento de Água/Sanepar		
274,92
Seguros				910,36
Serviços de Terceiros ( Assessorias )		
92.606,29
Despesas Gerais			246.803,81

sem punição

Por Gustavo Vidal

prestação de contas

Adriano Massuda.
Os servidores podem fazer acordos diretamente com as chefias locais.
“Desta forma não haverá nenhum
prejuízo financeiro para quem participou do movimento”, explica Irene
Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
Dos cinco pontos acordados
para suspensão da greve, dois a prefeitura já colocou em prática: pagamentos de horas-extras e
reposição das faltas
da greve. “Ainda assim, é importante que
a categoria siga mobilizada, pois ainda
falta efetivar pontos
importantíssimos: o
reajuste, isonomia nas
escalas de trabalho e
novos concursos públicos”, conclui ela.
Esclarecimento
O Sismuc foi pro-

curado por servidores da saúde para
explicar a negociação da greve. O Sindicato publicou nota esclarecendo
que o acordo constou da ata da última reunião de negociação do dia 3 de
fevereiro, que as pendências da greve
seriam tratadas diretamente com o
prefeito Gustavo Fruet. “Dentre as
pendências estavam os dias parados”,
diz Irene.
Ao final da assembleia, que suspendeu a greve, o Departamento Jurídico do Sindicato informou que era
possível discutir na justiça os descontos. Os representantes da base na
Comissão de Negociação consultaram os servidores e concluíram que
era possível aceitar a reposição.
Na tarde do dia 12 de fevereiro,
o secretário de saúde informou ao
Sismuc que poderiam ser feitas as
reposições das faltas, para que não
gerassem qualquer desconto dos dias,
IDQ, ou outras consequências.

Manutenção Conservação e Limpeza
5.193,43
Combustíveis e Lubrificantes		
1.758,88
Copa e Cozinha			
2.582,17
Despesas Judiciais			9.350,31
Despesas com Cartório			
196,99
Despesas com Condução		
432,00
Despesas com Transporte		
11.555,21
Despesas com Xerox			
3.245,30
Despesas com Estacionamento		
506,50
Despesas com Informática		
3.290,00
Despesas com Internet			
11.375,84
Divulgações				28.609,98
Correios e Malotes			
28.789,98
Lanches e Refeições			
1.724,39
Material de Escritório			
2.802,11
Manutenção de Veículos		
2.060,00
Mobília e Móveis			
4.580,20
Ressarcimento			1.176,26
Aquisição de Bens de Informática		
1.199,60
Aquisição de Imóvel			
3.354,92
Formação				12.122,91
Eventos				1.050,00
Campanha de Lutas			
71.287,60
Organização Social			9.499,44
Organização de Base 			
24.517,20
Solidariedade			1.488,09
Políticas Sindicais			329,52
Aposentados			2.724,98
			
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
5.818,72
Despesas Financeiras			52,50
Tarifas/Taxas			52,50
Receitas Financeiras			5.871,22
Juros Recebidos ou Auferidos		
5.871,22
IMPOSTOS E TAXAS			

9.097,32

IPTU				959,97
IPVA/Licenciamento			169,86
PIS				1.857,82
Cofins				
2.807,94
CSLL				935,97
IRRF				2.365,76
RECUPERAÇÕES			9.737,07
Reembolso				1.769,58
PIS				1.857,82
Cofins				
2.807,94
CSLL				935,97
IRRF				2.365,76
Saldo Disponível em 30 de Setembro de 2014 395.148,25
Caixa				12.109,21
Conta Corrente			24.400,99
Poupança/Investimento			358.638,05
			
Resumo de Julho a Setembro de 2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
723.229,11
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
5.818,72
RECUPERAÇÕES			9.737,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
572.712,99
Despesas com Pessoal			
162.039,12
Utilidades e Serviços			
163.870,06
Despesas Gerais			246.803,81
IMPOSTOS E TAXAS			
		
Resultado de Julho a Setembro de 2014

9.097,32
156.974,59

COTIDIANO
na luta, eu luto

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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Servidores dão recado à Prefeitura
N

Por Manoel Ramires

a luta, Eu Luto”. Este é o mote da Campanha do Sismuc de 2015. Diversos materiais foram produzidos para estimular
os servidores municipais a participarem desse momento tão importante. Um deles são placas em que o
servidor pode tirar fotos e dizer o que é mais importante para ele e para o coletivo. São mensagens sobre
concurso público, melhoria do ICS e IPMC, redução
de jornada, combate ao assédio moral, combatendo
acidentes de trabalho, contra banco de horas e pela
valorização da saúde do trabalhador.
Participe também da campanha.
Solicite a presença de um diretor em
seu local, tire a foto e encaminhe
para nossa página: www.facebook.
com/sismuc.sindicato

sujeito de direitos

Idoso deve desfrutar
amplos direitos

A

por Pedro Carrano

professora de ética
Edilmere
Sprada
participou da primeira reunião de 2015 do
Coletivo dos Idosos, com a
presença de cinquenta servidores. Integrante da empresa
Kiraz – Qualidade de Vida e
Envelhecimento Humano

–, Edilmere defendeu que o
envelhecimento ativo é necessário, ao contrário do envelhecimento social, gerado
pela exclusão da sociedade.
Para ela, é preciso que
o idoso veja a aposentadoria
como um espaço de ampliação de direitos e de conquista de espaços públicos, em
sociedades marcadas pelo

envelhecimento da população.
A reunião de hoje teve
também informes sobre a
formação do Sismuc e o Instituto Curitiba de Saúde
(ICS). Houve a entrega de
DVDs sobre a viagem dos
aposentados de dezembro e
materiais sobre as lutas recentes do Sismuc.
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DENÚNCIA

Servidor sindicalizado tem
apoio da assessoria jurídica
para questões trabalhistas. Basta
ligar para agendar atendimento.

direitos intocáveis

Tema é retirado do conselho administrativo de ambos os institutos. A
exigência dos sindicatos municipais é o cumprimento de acordo de 2013
que prevê representação paritária nos debates referentes aos institutos.

Sindicatos pressionam por retirada
de pauta de alteração do ICS e IPMC

O

por Pedro Carrano

s servidores de Curitiba estão temerosos sobre cortes no aporte da Prefeitura
(PMC) para a aposentadoria e pensão
dos servidores. Ao lado de outros
três sindicatos municipais, o Sismuc
reuniu-se com a administração do
Instituto Municipal de Previdência
de Curitiba (IPMC) e do Instituto
Curitiba de Saúde (ICS). A briga dos
sindicatos recai sobre as recentes
propostas de alterações, feitas pela
PMC, para a assistência à saúde do
funcionalismo e também para o fundo de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários.
Na definição das quatro en-

tidades sindicais (Sismuc, Sismmac,
Sigmuc e Afisc sindical), não vai ter
debate antes do cumprimento do
decreto 554 de 2013. Este decreto é
resultado de mesa de negociação e
prevê uma comissão paritária para
deliberar sobre os institutos. Hoje,
a participação dos servidores no
conselho administrativo é desigual.
A Prefeitura possui cinco representantes. Já os trabalhadores, um representante, um suplente e um representante dos aposentados.
“As mudanças devem vir para
garantir um fundo cada vez mais
forte e melhores condições na vida
dos servidores”, ressalta Irene Rodrigues, da coordenação do Sismuc.

Servidores não
devem permitir
mudança na
aposentadoria?
Desde os anos 1990, a Prefeitura
contraiu dívida com o IPMC. O Instituto
chegou a anistiar a PMC e equilibrou as
contas. Em 1998, porém, este Instituto
conheceu grave crise devido à falta de
repasse nos recursos. Hoje, a disputa é
para que a previdência do funcionalismo
seja superavitária.
Hoje, o principal ataque diz respeito
à redução em cerca de R$ 10 milhões
do repasse mensal feito pela Prefeitura
ao Instituto. O aporte passaria de R$ 17
milhões para seis ou sete milhões e a
extensão dos prazos de 2023 para 2027.
Com essas mudanças, não há garantia
de que ganhos nas campanhas salariais
dos servidores sejam incorporados na
previdência.
“Parece-me temerário que o município deixe de fazer aportes referentes
aos benefícios previdenciários concedidos entre 2008 e 2012 com a promessa
de compensação entre 2023 e 2027,
uma vez que reduz valores a partir de 1
de janeiro de 2015 sem a garantia de
que os valores efetivamente serão compensados na mesma proporção a partir
de 2023”, descreve Ludimar Rafanhim,
da assessoria jurídica do sindicato.

DENÚNCIA

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

As mulheres e a luta contra o conservadorismo
Por Paula Cozero*

Para cada ação, uma reação: a
maior visibilidade para as pautas relativas aos direitos das mulheres nos últimos anos, com a criação, por exemplo,
de diversos espaços de construção do
feminismo nas universidades, sindicatos, movimentos sociais, dentro do
aparato estatal, tem se dado paralelamente ao crescimento da onda conservadora, que quer colocar as mulheres
longe de tudo o que lhes garante autonomia, poder e protagonismo.
A lógica indica que, se os conservadores têm reagido e se incomodado
tanto, é porque os avanços não foram
poucos. Porém, ainda há muito a se
fazer. Cada avanço é fruto de muita
luta, organização e, sobretudo, enfrentamento. E, neste processo, compreender o porquê da desigualdade entre homens e mulheres é fundamental.
Não se trata de ressaltar o papel das
mulheres na posição de vítimas, mas
reconhecer as desigualdades, identificar as pautas e assumir, enquanto
mulheres, o protagonismo da nossa
história. Ou seja, construir o feminismo
(a igualdade) na prática.
Para entender esse contexto, é
fundamental lembrar alguns dados: no
Brasil, estima-se que uma mulher é espancada a cada 24 segundos, um estupro ocorre a cada 10 minutos, uma
mulher morre a cada dois dias devido
à realização de aborto inseguro. Mulheres ocupam apenas cerca de 10%
dos cargos do Congresso Nacional e
20% dos principais cargos do Poder

Executivo.
Há pouco, ouvimos um deputado
apresentar justificativas para o fato de
as mulheres receberem salários menores que os homens: elas engravidam,
têm licença maternidade, prejudicam a
produtividade e, assim, seria justo ganharem menos. Já há algum tempo parece evidente que as opiniões de Jair
Bolsonaro (PP) não merecem crédito,
entretanto, sua declaração nos remete
à uma realidade alarmante: no Brasil,
mulheres recebem, em
média, 70% do salário
dos homens. E a sobreposição de opressões e
explorações coloca as
mulheres negras numa
circunstância ainda pior: recebendo menos
que as mulheres brancas.
Ainda em relação
ao mundo do trabalho,
cabe advertir que a
incorporação das mulheres em postos de
trabalho remunerados
não foi seguida por uma
completa
redefinição
da divisão sexual do
trabalho no espaço
público muito menos
no espaço doméstico.
A divisão sexual do
trabalho segue firme,
roubando tempo e vida
das mulheres, com novos contornos, mas ainda relegando a elas as

atividades domésticas e os empregos
mais precários e ligados ao trabalho
de cuidado doméstico e de pessoas,
reiterando o estereótipo de “mulhercuidadora”. A análise do contexto exige
ação que reivindique o caráter político
do espaço privado. Porque a política – e
a necessária democratização do poder
– se faz em todos os lugares: lares, maternidades, cozinhas, fábricas, cargos
públicos, etc.
A precariedade do trabalho e da

vida das mulheres é histórica, não é à
toa que, em 8 de março de 1917, em
São Petersburgo, na Rússia, explodiu
uma greve de tecelãs e costureiras, em
um processo que resultaria na famosa
revolução de outubro. Elas transformaram a opressão em luta. Nós, hoje, herdeiras históricas dessa luta, a continuaremos – enfrentando as reações!
* Paula Cozero – feminista, advogada,
mestre em direito pela UFPR.
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

ENTREVISTA
é do povo

Direita brasileira quer gringos
no comando do pré-sal

O Jornal do Sismuc deste mês entrevistou Roni Barbosa, membro da executiva nacional da CUT e presidente
do Instituto Observatório Social. Ele
abordou a corrupção na Petrobras, o
valor da empresa, seu tamanho, geração de empregos, a interrupção dos
investimentos, do ciclo de crescimento
e quem está por trás do interesse de
privatizá-la.
Foto: Davi Macedo

Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: O caso de corrupção da Petrobras é o
maior do Brasil? Por menos o Collor não caiu?
Roni Barbosa: O Brasil já teve outros casos de corrupção
maiores, mas infelizmente não foram investigados, como,
por exemplo, as privatizações do Setor elétrico, do setor
de telecomunicações e da Vale do Rio Doce. A corrupção
na Petrobrás pela primeira vez no Brasil colocou grandes
empreiteiros na cadeia. O Collor caiu porque não tinha um
partido forte, nem apoio parlamentar, nem apoio nos movimentos sociais brasileiros. Portanto, o caso da Petrobras é a
maior investigação já realizada no Brasil, isso ocorre graças a
uma democracia forte.
JS: Os petroleiros estão defendendo a corrupção ou o patrimônio nacional?
RB: Precisamos diferenciar as duas coisas. A corrupção é um
caso pontual que precisa ser extirpada e os culpados punidos.
Defendemos a punição dos culpados sejam seis ou cinquenta. Mas não podemos confundir essa minoria com os 85 mil
funcionários da empresa que trabalham arduamente para o
seu progresso e conquistas. Os petroleiros historicamente
fizeram e fazem a defesa do patrimônio nacional. Quando
tentaram mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, os
petroleiros e a sociedade brasileira reagiram, pois sabiam que
por traz disso estava a entrega desse patrimônio.
JS: Por que o Brasil é autossuficiente em petróleo e a gasolina está tão cara?
RB: Se você comparar o preço com outros países verá que a
diferença não é tão grande. O Brasil adotou uma política de
preços de combustíveis que não flutua conforme o preço
internacional de petróleo, por isso nos últimos anos não tivermos reajustes significativos, apesar o petróleo ter subido
muito. Agora a queda no preço do barril não significa imediata queda dos combustíveis no país. A Petrobras comprou, por
muitos anos, gasolina por um preço maior ao que revendeu
no Brasil, portanto havia um subsídio. Não podemos esquecer
que no preço da gasolina estão incluídos tributos federais e estaduais, apenas 30% do preço da bomba vai para a Petrobrás. A
autossuficiência em Petróleo não nos garante autossuficiência
em derivados de petróleo como a gasolina, por isso temos que
importar gasolina, em contrapartida exportamos petróleo. O

Brasil precisa, para ter autossuficiência em derivados, continuar investindo em refinarias de petróleo para exportar derivados como gasolina e não o petróleo cru.
JS: No governo Dilma, a Petrobras vem perdendo valor?
RB: Há alguns anos a Petrobras tem sido vítima de um ataque
especulativo na bolsa de valores. Grandes especuladores tem
baixado o valor da empresa na BMF com objetivo de comprar
as ações da Petrobras a preços baixos. Mas ela é muito maior
do que isso, na economia real a empresa vai muito bem. Se
comparar com multinacionais do mesmo porte, a Petrobras é
a melhor delas. Seu lucro é maior, sua produção de petróleo
vem crescendo e é a maior do mundo desde o ano passado.
JS: A melhor saída para recuperar a imagem do Brasil e da
Petrobras não é privatizando a empresa?
RB: A Petrobras é um símbolo da capacidade do povo
brasileiro. Sua criação em 1954 se deu quando o Brasil nem
sabia se tinha petróleo. Foi provado que tinha e desenvolvemos tecnologia brasileira de ponta para exploração
desse petróleo em alto mar. Tudo isso graças a uma luta do
povo brasileiro que foi às ruas na década de 1950 na campanha “O petróleo é nosso!”. Daí por diante o povo brasileiro
sempre defendeu seu maior patrimônio quando esteve em
risco. Tenho certeza que agora não será diferente. Precisamos defender a Petrobras desse ataque especulativo das empresas multinacionais e de parcela da imprensa brasileira que
quer entregar o petróleo brasileiro aos estrangeiros.
JS: A presidente Dilma diz que o pré-sal é o passaporte para o
futuro. Quem está de olho neste futuro e por quê?
RB: Todos esses ataques que a Petrobras vem sofrendo
visam o pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo
no mundo dos últimos anos. Uma riqueza de trilhões de
dólares, fantástica! A Petrobras é operadora única do présal e detém no mínimo 30% dos poços. A nova lei de partilha criada no governo Lula também previu a criação de um
fundo social e soberano para depositar a maior parte do lucro da exploração do pré-sal. Os recursos desse fundo serão
utilizados para saúde e educação basicamente. E as multinacionais do petróleo não aceitam essas regras, querem retornar ao sistema antigo de licitação em que a população
brasileira não participa dessa grande reserva de petróleo e
os lucros ficariam para as grandes empresas internacionais,

portanto iriam para fora do Brasil.
JS: Nos últimos vinte anos a Petrobras foi fortalecida e como?
RB: A Petrobras foi sucateada no governo dos tucanos de
FHC. Venderam metade das ações, diminuíram o número
de funcionários pela metade, não investiram no setor etc. Tinham a intenção de privatizá-la, mas não conseguiram. Com a
posse de Lula em 2003 a Petrobras voltou a contratar pessoal,
os investimentos voltaram, as plataformas e navios voltaram a
ser feitos no Brasil. Para se ter uma ideia das mudanças, o setor
naval brasileiro, que constrói navios e plataformas, em 2002
tinha apenas 2 mil funcionários, hoje já tem mais de 80mil
trabalhadores, graças a essas iniciativas. A empresa voltou a
construir refinarias, depois de 30 anos o Brasil inaugura uma
refinaria em Pernambuco e está finalizando outra no Rio de
Janeiro. A Petrobras passou de 45 mil trabalhadores para mais
de 85 mil. O setor petróleo no Brasil que representava apenas
3% do PIB brasileiro agora representa 13% do PIB.
JS: Atualmente o país domina tecnologia de ponta na área
petrolífera. Qual é a importância disso?
RB: A Petrobras bate recorde atrás de recorde na exploração
de petróleo em alto mar. Recebe prêmios internacionais por
isso. O último foi em 2014. A tecnologia de exploração de
petróleo em alto mar é brasileira. Várias empresas multinacionais vieram ao Brasil aprender conosco sobre ela. O présal é maior desafio, pois significa ultrapassar uma barreira de
7 mil metros de água e cerca de 2 mil metros de sal para explorar esse petróleo. O Brasil, com a Petrobrás, em menos de
8 anos já retira mais de 500 mil barris dessa reserva. Quando
mundialmente o tempo para exploração de uma nova reserva em média é de 15 anos.
JS: Quais são as principais pautas dos petroleiros e porque
ela é importante para o país?
RB: Hoje a principal pauta dos petroleiros é defender a Petrobras desses ataques. Estão de olho no nosso petróleo do présal e na Petrobras. E estão utilizando o debate da corrupção
como uma cortina de fumaça para mascarar os verdadeiros
interesses dos estrangeiros. Não podemos concordar em
paralisar uma empresa como a Petrobras, pois isso significa
paralisar o Brasil. O desenvolvimento deve continuar, muito
empregos estão em jogo, estima-se hoje no setor petróleo
algo em torno de 1,5 milhão de empregos que estão em risco.

NA PAUTA
curtas

Acompanhe as notícias no site
do Sismuc e fique bem informado:
imprensa@sismuc.org.br
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golaço da mobilização
Beto Richa consegue
na Justiça medida judicial.
Servidores vão
enfrentar a decisão

Taxação de grandes fortunas
devia ser prioridade de
equipe econômica
O jornalista e assessor do ex-presidente Lula, Ricardo Kotscho, cobrou a equipe
econômica do governo Dilma. Para ele, o governo devia priorizar a taxação das grandes
fortunas. “Por que o governo, por exemplo, ainda não foi atrás dos R$ 19,4 bilhões que
6,6 mil brasileiros depositaram em contas secretas no HSBC da Suíça, outro assunto
blindado na mídia”, direciona. Kotscho afirma que a política econômica do segundo
mandato exige apenas sacrifícios dos trabalhadores. “O governo brasileiro por tirar
dinheiro dos benefícios sociais: abono salarial, seguro-desemprego, pensão por morte
e seguro-defeso para pescadores artesanais. Por que o pacote não tira de bancos e das
grandes fortunas?”, questiona. (MR)

CPI do HSBC no Senado
investiga sonegação de impostos
O Senado deve instalar no mês de março a CPI do HSBC. Essa comissão parlamentar de
inquérito investiga o envio de remessas para o banco na Suíça com sonegação fiscal. O
HSBC é acusado de ensinar pelo menos 106 mil clientes de 203 países a não recolherem impostos. O Brasil figura em quarto lugar em número de pessoas ligadas a contas,
com 8.667 clientes. De acordo com a imprensa internacional, os brasileiros movimentaram R$ 20 bilhões por meio da instituição financeira. Além da CPI, os senadores
cobram mais investigação por parte do governo federal. O senador Randolfe Rodrigues
(Psol-AP) quer que os ministérios da Fazenda e da Justiça acionem, respectivamente, a
Receita e a Polícia Federal para investigar as suspeitas de evasão fiscal. (MR)

MP questiona cota aérea para
esposas de deputados
O Ministério Público Federal vai questionar a liberação da cota de passagens aéreas
da Câmara para cônjuges de deputados e deputadas. O procurador da República no
Distrito Federal Frederico Paiva fez uma representação pedindo a abertura de procedimento para investigar se há malversação de dinheiro público na extensão do benefício,
restrito a parlamentares e assessores desde 2009, após a “farra das passagens”. Na
avaliação do procurador, o uso da cota parlamentar por esposas e maridos de congressistas significa bancar
interesses particulares
com verbas públicas.
A regalia foi promessa
de campanha do atual
presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDBRJ), que foi eleito pelos
votos de seu partido e
da bancada oposicionista – PSDB, DEM, PPS
e partidores menores.
(Correio Brasiliense)

Professores lotam
estádio em assembleia
histórica

U

Por Gustavo Vidal

m capítulo notável da
história da classe trabalhadora do Brasil tem sido
escrito através da greve geral dos
professores e funcionários de escola da rede pública de ensino do
Paraná. No dia 04, mais um momento memorável foi acrescentado
à crônica emocionante protagonizada pela categoria.
Mais de 20 mil educadores participaram da assembleia estadual,
promovida pela APP-Sindicato, e
lotaram o Estádio Durival Britto e
Silva, em Curitiba, que resultou na
decisão unânime: a greve da Educação continuou por tempo indeterminado.
A decisão pela continuidade
do movimento veio após o presidente da APP, professor Hermes
Leão, apresentar à categoria as
deliberações do Comando Ampliado de Greve. Segundo Hermes,
a grandiosidade da assembleia dá
respaldo à decisão de continuar
com a greve. “Além de considerarmos insuficientes as respostas
que o governo do Estado deu aos
nossos itens de pauta, também
consideramos as conversar que
tivemos, com o conjunto de diretores de escolas, que nos apresentaram a incapacidade das escolas

de receber os alunos neste momento”, enfatizou.
Após o encerramento da assembleia, os educadores saíram em
caminhada até a Assembleia Legislativa do Paraná. O ato, além de
chamar a atenção da sociedade para
as péssimas condições das escolas
públicas, também teve como objetivo levar a categoria para acompanhar a aprovação da resolução
que acaba com a Comissão Geral na
Casa Legislativa.
O fim do regime de urgência
foi uma das conquistas dos servidores, que impediram a votação do
pacote de maldades do Beto Richa e
fizeram deputados rechaçarem este
tipo de medida para aprovação de
projetos de interesse do governo.
Ilegal
No mesmo dia em que os professores marcharam pela segunda
vez, em menos de uma semana, nas
ruas do centro cívico, o Tribunal de
Justiça atendeu ao pedido de Beto
Richa e decretou a ilegalidade da
greve, ordenando que os servidores
retornem à atividade, sob risco de
multa. “Vamos recorrer dessa decisão por que sabemos que nosso
movimento é legitimo e legal. Será
que o magistrado que concedeu a
liminar ao governo colocaria seu
filho numa escola pública hoje?,
questiona Hermes Leão.

AGENDA

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

Coletivo da FCC
23 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da Saúde

Coletivo das Finanças

09 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

25 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da Guarda
Municipal

Coletivo dos Fiscais

11 março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos
Sociólogos
11 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da FAS
12 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo da Câmara
Municipal
13 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos
Polivalentes
16 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo Professores
Educação Infantil
18 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo do ICS
19 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Seminário Plano de
Carreira - Educação
Infantil
21 de março
Horário: 09:00
Local: Subsede Sismuc

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

Por que não rompes
o contrato?
Reprodução

26 de março
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Curso de Formação
sobre assédio moral

27 a 29 de março
Horário: 19:00 às 12:00
Local: Subsede - R. Lourenço Pinto,
118

Curso Lutas
Populares no Paraná
28 de março
Horário: 08:00
Rua João Batista Gabardo, 433 Sítio Cercado

Coletivo dos Trab.
de Escola

01 de abril
Horário: 19:00 Local: Sismuc

Coletivo do
Abastecimento
02 de abril
Horário: 19:00
Local: Sismuc

U

Por Manoel Ramires

m dos assuntos mais comentados no
começo do ano em Curitiba e região é o
transporte público. Na mídia, o prefeito
Gustavo Fruet e o governador Beto Richa empurravam um para o outro o problema da tarifa e
da integração do transporte.
No entanto, nenhum dos dois questiona o lucro
e o cartel das empresas de ônibus ou falam em
revisar o contrato. E é sobre esse tema que o
documentário “Entre Linhas: o que está oculto
no transporte público coletivo de Curitiba” se debruça.
O vídeo, postado no Youtube, esclarece como é feita a composição da tarifa e dá importante destaque para os relatórios do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) e da CPI
dos Transportes. Discute também como uma família controla o transporte da capital,
passando por diversos governos. O documentário pode ser visto na página do Sismuc:
http://sismuc.org.br/videos

resenha

Coletivo da SMELJ

Reencontrando o pai

Coletivo dos Agentes
Administrativos

N

04 de abril
Horário: 19:00
Local: Sismuc

06 de abril
Horário: 19:00
Local: Sismuc

Coletivo dos
Delegados Sindicais
07 de abril
Horário: 09:00 e 14:00
Local: Sismuc

por Pedro Carrano

as sociedades modernas, o papel dos velhos é visto com preconceito pelas pessoas
e como um prejuízo pelo Estado. No plano familiar, o final da vida dos pais muitas
vezes força os filhos a voltar a ter o contato com eles, perdido na vida adulta. Esse
quase reencontro é a matéria-prima para o romance do escritor estadunidense Philip Roth. É
um relato pessoal, mas artístico e profundo.
Ao traçar o retrato do pai, que aos 86 anos descobre
um tumor cerebral depois de uma vida de saúde e
trabalho, o escritor passa a limpo a relação entre os
dois e ainda fornece um quadro que ajuda a entender a cultura da comunidade judaica estadunidense,
migrante após os horrores do Holocausto. Neste
início, como qualquer migrante, passaram por
preconceitos e dificuldades. Roth, escritor famoso,
é, então, a extensão de seu pai, que não teve acesso
aos estudos, mas que ficaria marcado e definiria
sua vida e personalidade.
Ficha Técnica:
Livro: Patrimônio
Tradução de Jorio Dauster
Autor: Philip Roth
Companhia das Letras, 1991, 190 páginas

