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ENTREVISTA

Construir

famílias

O Sismuc entrevista Márcio
Marins, coordenador do Dom
da Terra AfroLGBT, sobre a
necessidade de se conquistar
mais direitos. Em dezembro
é realizada a parada da diversidade e casamento comunitário, incluindo casais homossexuais.
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Nossa luta! Nossa conquista!
Os educadores terminam o ano com a
aprovação do novo Plano de Carreira,
que valoriza a formação e a capacitação,
melhora o critério de crescimento vertical, cria dois gatilhos salariais no 4º e
14º ano de trabalho, além de diminuir o
tempo para atingir o fim da tabela. Conquistam também a aposentadoria espe-

cial, reduzindo em cinco anos o tempo
de trabalho (em um cenário em que o
mundo aumenta o tempo da aposentadoria) , e já a eleição do cargo de diretor de Cmei. Conquistam também uma
nova identidade: professor de educação
infantil.

Confira na página 4

Agentes Cultura

Descaso

Banco

cobram quer mais de horas
valorização
Em 2015, a categoria
deve organizar mobilizações pelo PCCV.

Curitiba está fervendo
na cultura. Mas não é nenhum festival que está
sendo realizado. O calor
vem da mobilização.

Sismuc protestou e conseguiu segurar a tramitação
de projeto de banco de
horas este ano.

página 3
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Os servidores da saúde têm cobrado compromissos não cumpridos
ao longo deste ano. Confira denúncias sobre problemas na gestão na
página 8.
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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

Na luta se conquista
As escadarias da Câmara Municipal de
Curitiba estão ocupadas por educadores.
Eles vestem suas camisas da onda amarela.
Mas seus rostos não trazem o cansaço e os
efeitos do sol queimando as bochechas. Destaque maior para os sorrisos, para os punhos outrora erguidos e agora substituídos por
abraços. A cena ainda conta com a presença
dos vereadores. Muitos dos presentes e que
agora aprovam o Plano de Carreira sequer
participaram de qualquer momento da pauta.
Se essa imagem é de vitória na pauta, a legenda deve conter: conquista da mobilização
e da greve.
“Vire a página” e a foto traz um prédio
abandonado. O local não tem janelas. Não
tem portas. Não tem tinta fresca ou qualquer
identificação de um equipamento da Prefeitura de Curitiba. No lugar, ao invés de servi-

dores municipais e de usuários, é o mato que
cresce. Trata-se de uma US abandonada na
CIC. Resultado de má gestão nos recursos
da saúde que os servidores denunciam como
cortes de horas extras.
Aparentemente, as descrições não trazem em si semelhança. Mas ela existe. É a
luta, sujeito primordial para qualquer conquista. E, ao chegarmos ao fim do ano surge
a necessidade de avaliarmos toda a trajetória
que construirmos da luta à vitória. Pois, se alguns voltam as atenções para as festividades
de final de ano, nós já devemos planejar as
batalhas que vamos enfrentar em 2015.
Não podemos esquecer que as expectativas e as promessas feitas neste ano
acabaram sendo adiadas para ano que virá.
Não podemos terminar 2014 sem relembrar
das dificuldades enfrentadas nas mesas de

participação popular

Concitiba troca
Conferência do Plano
Diretor por plenária
estendida
Por Phil Batiuk

E

m reunião no dia 24 de novembro, o Conselho da Cidade de Curitiba (Concitiba) decidiu substituir a Conferência do
Plano Diretor por uma “plenária
estendida” do próprio conselho.
A proposta veio do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba (Ippuc). O próprio

ministério público criticou o
formato, já que a Conferência
Municipal de Curitiba, realizada
ano passado em preparação para
a etapa estadual e a nacional da
Conferência das Cidades, teve
600 delegados. Na proposta do
Ippuc, serão 82. Eles deverão formular diretrizes para a urbanização da cidade pelos próximos dez
anos.

negociação, dos acordos firmados que não
foram cumpridos ,da falta de negociação
com relação da falta da greve dos educadores e o Plano de Carreira e da lentidão em
apresentar o Plano de Carreira para outras
categorias.
Não podemos esquecer, portanto, que
a imagem da escadaria tomada por trabalhadores só é possível porque esses trabalhadores tomaram as ruas, denunciaram falta de
condições de trabalho, se mobilizaram.
Mobilização que deve unir todos os servidores municipais no ano que chega. Afinal, a conjuntura econômica e as cobranças
serão mais acirradas. Somente a luta dos trabalhadores poderá “substituir” fotos de prédios abandonados por escadarias tomadas
de sorriso após a conquista das pautas de
reivindicações. Que se prepare, 2015!
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Medida é considerada antidemocrática
por movimentos populares e diminui
participação social na construção de
plano que vai definir próximos dez anos
da urbanização de Curitiba.
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ORGANIZAÇÃO
reconhecimento
Categoria quer elevação de
nível e mudanças na carreira.

Agentes em
campanha por
valorização

A

Por Manoel Ramires

Prefeitura de Curitiba tem 2822 agentes administrativos, segundo o Portal da
Transparência. Esses trabalhadores estão
espalhados por diversas secretarias. Contudo, para
não avançar de forma conjunta, a PMC sempre argumenta que esses trabalhadores não pertencem a
determinada secretaria. Assim foi feito na questão
da redução de jornada para os excluídos. Assim é
feito na educação, em que políticas de formação
ou capacitação não avançam.
Por isso, os agentes administrativos decidiram intensificar suas mobilizações. Eles vão dar
início à campanha que exige a elevação de nível
para o cargo de técnico administrativo, como explica o coordenador do Sismuc João Bernardes:
“Na carreira de agente administrativo o trabalhador acaba desempenhando atividades para a função pela qual foi contratado e ainda se adaptando
as necessidades do equipamento em que está
lotado. A Prefeitura funciona, contudo, o reconhecimento por essa excelência não vem na mesma
medida”.
Além da elevação de nível, os trabalhadores
também querem mudanças na carreira. Entre elas
o reconhecimento de formação profissional e capacitação para fins remuneratórios. A pauta dos
agentes administrativos também aborda os critérios de remanejamento entre as secretarias.

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

uma só educação
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Expectativa é de que o Plano Nacional de Educação
oriente União, estados e municípios

Conae define regulamentação
da educação como prioridade

E

Foto José Cruz Agência Brasil

Por Manoel Ramires

m novembro foi realizada a 2ª Conferência Nacional de
Educação (Conae 2014).
Foram cinco dias de debates com a presença de
2,6 mil delegados de todo
o país. Pelos servidores
municipais participaram
a coordenadora geral Ana
Paula Cozzolino e o coordenador João Bernardes.
Um dos principais debates
foi sobre a regulamentação do Sistema Nacional
de Educação. Com isso,
a União, os estados e os
municípios podem agir de
forma mais integrada.
Trocar experiências e iniciativas para melhorar a educação
nacional. Essa é a expectativa do
coordenador do Fórum Nacional
de Educação (FNE), Francisco das
Chagas Fernandes: “Se conseguirmos regulamentar o artigo 23 da
Constituição, segundo o qual a educação deve ser feita em regime de

cooperação e colaboração entre os
entes federados, teremos um bom
andamento em relação à construção
do Sistema”.
A conferência contou com
a participação da presidente da
República Dilma Roussef. Ela destacou que a educação deve assumir papel principal para reduzir
as desigualdades no país. “A educa-

ção é o duplo caminho para a manutenção da redução da desigualdade e para a entrada no mundo do
conhecimento, da pesquisa científica e tecnológica e da inovação”,
avaliou. No governo da presidente
foi aprovado tanto o PNE como recursos do pré-sal para a educação.
Algo em torno de R$ 363 bilhões
em 17 anos.

saber é poder

Formação 2014 encerra em
ponto alto no Sismuc

E

Por Phil Batiuk

m novembro, o Sismuc
realizou o sétimo e último módulo do Curso
de Formação Política e Sindical, realizado anualmente. O
tema foi “Um outro mundo
possível” e debateu alternativas
ao modelo econômico vigente.
A proposta pedagógica deste
encontro final foi a imersão,
uma oportunidade dos participantes se reunirem em local afastado da rotina e do dia a dia.
Assim, foi possível ter envolvimento da turma, que se concentrou e entrou de cabeça na
formação.
“É possível mudar. Sabe-

mos disso porque estamos fazendo mudanças. No sindicato,
conquistamos avanços para os
trabalhadores. E isso também
acontece na sociedade em geral.
Os espaços de formação também
tem a função de fazer isso, de
trazer pontos de vista diferenciados do que se vê na televisão,
em jornais e revistas”, explica o
coordenador Eduardo Recker.
Para ele, o central na formação é
justamente orientar as pessoas a
serem questionadoras.
O espaço é entendido não
só como repasse de conhecimento, mas como momento de
trazer aos participantes outras
formas de ver o mundo. Porque
existem outras formas de en-

tender e de agir no mundo,
diferentes daquelas que aprendemos nas escolas, que assistimos na mídia, que trazemos de
casa ou da igreja. “O que mais
me motiva na formação sindical é ver a mudança na compreensão de mundo dos participantes. Por exemplo, dá pra ver
pelas publicações na rede social
Facebook: parecem outras pessoas”, comemora Recker.
Agora, com o fim de sete
módulos em 2014, começa a
organização para 2015. O curso
é um ciclo que se repete todo
ano, tendo sete partes, uma a
cada mês. Além disso, o coordenador promete a primeira turma avançada no ano que vem.
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Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc

MOBILIZAÇÃO

greve educa

Conquista!

Projeto foi aprovado, com emendas, em primeiro e
segundo turno. Mesmo vale para nomenclatura.

Aprovado Plano de Carreira da Educação Infantil

A

Foto Phil Batiuk

Por Phil Batiuk

s professoras e professores de educação infantil
conquistaram hoje o seu
Plano de Carreira. Fica reconhecida, de agora em diante, a
valorização profissional e a nova
nomenclatura do segmento. “Os
anos de luta não foram em vão.
Por muito tempo não fomos sequer ouvidos, mas mobilizamos
a cidade toda com a Greve dos
Educadores e nos fizemos ouvir.
Hoje, comemoramos”, afirma
Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc.
E não é exagero. Solange Lipenski é educadora há dez anos e
lembra que o segmento sempre
buscou valorização. “Essa conquista só saiu com a nossa união.
Quando levamos a luta para a rua
é que começamos a ter reconhecimento”, conta. Ela atua hoje
no Cmei Bracatinga, na Regional
Boa Vista, e participa do movimento desde que entrou no serviço público no início dos anos
90. É como pensa outra educadora do Bracatinga, a coordenadora do Sismuc Adriana Claudia
Kalckmann: “Hoje somos reconhecidos por direito o que sempre
fomos de fato professores e o Plano de Carreira é uma conquista
construída com a base. Todas as
nossas conquistas foram arrancadas da gestão nas ruas”.

Histórico de luta
Babás, atendentes, educadoras, professoras de educação
infantil. De lá para cá tem muita
luta. Em 1989, era pela conquista
de cinco dias de férias, avançando
depois para 15 dias. “Foi uma das

primeiras promessas não cumpridas da gestão. Somente em
1995 conquistamos o recesso de
julho”, relembra Adriana. Em
2007, após paralisações, veio a garantia à hora permanência. “Não
tem como viver este momento
histórico sem relembrar outras conquistas”, lembra ela.
A
Prefeitura
acordou liberar pelo
menos um profissional de cada um
dos 170 locais de trabalho, mas cerca de
400 acompanharam a
votação. Ângela Santana, do Cmei Conjunto Mercúrio, na
Regional Cajuru estava lá. Ela foi parte
do movimento que
foi para a rua. “Ficamos dias debaixo de
chuva e sol na Greve
para que o prefeito
nos atendesse. Foram
dias difíceis e agora

sentimos euforia”, comemora.
A Câmara realizou a primeira votação no dia 1º. A segunda votação, que confirma o
processo, foi no dia seguinte. O
que serve tanto para o Plano de
Carreira quanto para a mudança
de nomenclatura. Em seguida,
segue para sanção do prefeito.
Ele deve fazer isso ainda antes
do recesso. A vereadora Professora Josete relatou a matéria na
Comissão de Serviço Público e
apontou o mérito que reconhece
a equiparação do segmento com
o magistéiro. “Acompanho essa
luta desde o movimento sindical
e, depois, como vereadora. Na
comissão, apontamos a falta de
critérios na progressão se regulamentada por decreto”, aponta.
Em diálogo com o Sismuc
ainda em novembro, a vereadora
apresentou emenda para solucionar esta questão e também
uma diferença nas atribuições
da carreira. Assim, a proposta
aprovada terá o mesmo texto da
Lei de Diretrizes Básicas da Edu-

cação (LDB). “É uma conquista
histórica e acredito que o próximo passo agora é debater outras
formas de equiparação”, aponta.
Ela se refere à jornada de trabalho
que, se respeitada a LDB também
nesta questão, será de 20 horas.
O Sismuc aponta outra pauta em aberto, que é a promessa de
reajuste de 9,88%. Josete acredita
que será necessário dialogar com
a gestão, pois existem barreiras
financeiras que estariam impedindo a Prefeitura de atuar em
questões econômicas. O Sismuc,
no entanto, insiste que Curitiba é
o terceiro município com maior
arrecadação no país e que, se tem
dinheiro para terceirizações e
parcerias privadas, também há
de ter para os servidores públicos
municipais.
E Solange não se engana.
“Foi prometido 9,88% e nós levamos a sério nossas promessas.
Quando prometemos algo para
as crianças, temos que fazer de
tudo para cumprir e esperamos o
mesmo da Prefeitura”.

MOBILIZAÇÃO

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito ao sindicalizado?
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mais que 1%

Promessa não cumprida
Por Phil Batiuk

N

ão é de hoje que os fazedores culturais de Curitiba estão insatisfeitos. Fandangueiros, bailarinos, atrizes,
músicos, produtores, pessoas que fazem cultura na capital paranaense realizaram intervenção no último dia três,
em frente à Prefeitura. A pauta é extensa por ser histórica e traz a promessa
não cumprida de Gustavo Fruet como
mote: 1% do orçamento para a Cultura.
Felipe Prando é artista visual e
professor e integra a Frente Acorda Curitiba, que convocou a manifestação.
Para ele, o problema não é orçamentário e sim de gestão. “Para nós é muito

valorizar todos

Sindicato recomenda
que modelo adotado
para educação e
guarda seja referencial

Prefeitura retoma
debate sobre Plano
de Carreira geral

O

Por Manoel Ramires

Sismuc volta a se reunir com
a Secretaria de Recursos Humanos para discutir plano de
carreira dos servidores municipais. A
intenção é de que uma nova lei entre
em vigor até abril de 2015. Para isso,
os projetos de lei devem ser encaminhados à Câmara Municipal até fevereiro do próximo ano.
Até agora foram aprovados os planos de carreira da educação (magistério
e educadores) e guarda municipal. Além
disso, na Secretaria de Finanças, houve
incorporação de gratificações. No entanto, temas relacionados ao Plano de
Carreira não foram debatidos.
A discussão que se retoma agora
abrange os dez grupos divididos pela
Prefeitura. Na avaliação do Sismuc, a
discussão deve ser mais ágil, uma vez
que um novo plano interessa a todos os
servidores públicos. “Os pilares dos planos deve ser parecidos aos já aprovados

Foto Phil Batiuk

claro que não existe plano de governo
para a Cultura no município. Achamos
estranho que em dois anos de gestão
isso não tenha sido feito”, critica. A
grande prioridade seria estabelecer um
programa, reestruturar a carreira dos
servidores da Fundação Cultural de
Curitiba (FCC) e abrir novos concursos
para repor a falta de quadros.
Ele reconhece que, não fosse a
atuação de funcionários que trabalham
sem qualquer estrutura ou reconhecimento, muitos dos equipamentos culturais já teriam fechado. “São eles que
garantem que um mínimo da gestão
cultural ainda aconteça. Mas é preciso
abrir concursos e estruturar a carreira

na Câmara Municipal,”, cobra Irene Rodrigues, coordenadora do Sismuc e que
compõe o grupo de trabalho.
A reconstrução do PCCV já
ocorre desde 2013. Era um compromisso do prefeito Gustavo Fruet.
“Dois anos são mais do que suficientes para apresentar o projeto de lei”,
completa Irene.
Foco
Os servidores devem concentrar
forças na discussão do Plano de Carreira, debatendo concepção de tabela
salarial e formação dos servidores.
Chama-se atenção para os gatilhos
no 4º ano de trabalho (após o estágio
probatório) e ao 14º ano. Outra pauta
defendida pelo sindicato é o plano
único: “Plano de Carreira único quer
dizer que não concordamos que o Plano continue em vigor após a implantação do plano novo. Outra questão:
há segmentos que terão o Plano de
acordo com suas especificidades”,
posiciona Irene Rodrigues.

desses servidores, o que não acontece há
mais de 20 anos”.
Durante a manifestação, os presentes
primeiro formaram uma fila indiana que
deu a volta na esquina, entrando no estacionamento da Prefeitura. Em silêncio,
eles começaram a marchar portas adentro,
mas foram impedidos de entrar. Então os
manifestantes deitaram e realizaram uma
intervenção silenciosa, erguendo somente
os cartazes em suas mãos. O material dizia
“Não é só por 1%”.
Felipe dá vários exemplos da má
gestão. “Reservas técnicas não tem climatização, condição essencial para preservação da memória cultural e histórica de
Curitiba. A do Museu Municipal de Arte
(MuMa) tem goteira e lá tem, por exemplo, o acervo particular do Poty Lazaroto.
Isso é patrimônio da cidade que não está
sendo preservado”, alerta.
E continua: “em algumas Casas de
Leitura, os funcionários do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC) fazem vaquinha para comprar papel higiênico. No
Museu da Gravura, o público não pode
usar o banheiro por falta de material de
limpeza. Ali também uma obra foi roubada. O Teatro Novelas Curitibanas foi arrombado. Membros do conservatório de
música de Curitiba ficaram quatro meses
sem receber salário”.
Ulisses Galetto é músico e produtor
cultural. Assim como Felipe, ele acredita
que, mesmo com problema de orçamento,
falta habilidade na gestão em questões
básicas como planejamento, resolução de
problemas imediatos, condução de parcerias. “Ao longo de 2013, fui a seis Papos
de Classe [evento realizado pela FCC para

discutir o cenário da gestão cultural no
município]. Como é que todo esse acúmulo não pauta a gestão?”, questiona.
Problemas e protestos
A Frente envolve pessoas de vários
setores e entidades. O website acordaculturacuritiba.com já conta com 1863 assinaturas, mas Felipe reclama das manobras
da Prefeitura. “A gestão segue tentando
deslegitimar a Frente na mídia e pelas redes sociais”, afirma ele. Logo que o sítio da
Frente foi lançado, por exemplo, a FCC respondeu em nota que “o Fórum das Entidades Culturais (FEC) já foi recebido pelo
prefeito”.
Com a força da mobilização, dois
representantes da Frente foram apontados para conversar com o prefeito:
Felipe Prando e Ulisses Galetto. “Falei
para ele, olhando olho no olho, que estávamos ali para entregar nossa carta,
que a FEC não representa a Frente e
que queríamos uma audiência”, conta
Ulisses. Entretanto, no perfil pessoal do
gestor no Facebook, ele afirmou que os
representantes teriam saído da reunião
por conflitos de agenda.
É que, coincidentemente ou não, no
mesmo dia da manifestação ocorreria uma
audiência do prefeito com o FEC, que teria
protocolado o pedido no primeiro semestre de 2014. Ulisses, inclusive, é um dos
fundadores do próprio Fórum e critica a
postura da gestão em se propor a dialogar
somente com aquela entidade, tendo em
vista a diversidade e legitimidade da Frente.
O gabinete do prefeito teria informado que vai entrar em contato até o dia 16
de dezembro para marcar.
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IPMC e você

Curso sobre aposentadoria:
segundo módulo explica
cálculos e traz simulação

A

Por Phil Batiuk

s pessoas que trabalham na Prefeitura de Curitiba e Toledo tiveram
o segundo módulo do Curso de
Formação - Aposentadoria no Setor Público. O Dr. Ludimar Rafanhim, advogado
e especialista no tema, explicou as diferentes variáveis que alteram o cálculo da previdência no serviço público, que no caso
do município é administrada pelo IPMC.
A conta é complexa porque, desde
a Constituição de 1988, a Previdência já
sofreu duas grandes alterações, e outras
duas menores. Além disso, o histórico da
carreira de cada um também conta, o que
altera o resultado final. Ou seja, para cada
um a conta é diferente. Para quem entrou
até 15 de dezembro de 1998, por exemplo,
e tiver 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos na mesma carreira e
cinco no cargo efetivo, ainda terá direito
ao último salário recebido e mais as proporcionalidades.
Para esses servidores há também
uma regra de transição que consiste em
reduzir um ano na idade mínima para
cada ano que ultrapassar o tempo mínimo de contribuição. Outra regra de transição existe para quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003.
Para essas pessoas, é possível receber a
remuneração integral, contanto que tenham 20 anos de exercício, 10 de carreira e
cinco no cargo. Pela legislação atual, pode
se aposentar quem atingir o tempo mínimo de contribuição e de idade. A partir
de 98, a contribuição para o homem passa a ser de 35 anos e, para a mulher, 30.

DIREITO

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

Com idades, respectivamente, de 60 ou
55 anos.
A Previdência ainda sofreu uma reforma por meio da Emenda Constitucional 41, de 31 de dezembro de 2003. “Resumo da ópera: quem ingressou depois
dessa data não terá mais aposentadoria
com base na última remuneração, mas
sim com base na média aritmética das 80%
melhores contribuições a contar de julho
de 1994”, explica Rafanhim. Para esses
servidores não há regra de transição, ou
seja, as mulheres deverão cumprir 30 anos
de contribuição e 55 de idade, para os homens a contribuição será de 35 anos e 60
de idade.
Professores e professoras têm reduzidos 5 anos na idade e tempo de contribuição. Esses servidores podem ainda se
aposentar por idade aos 60 e 65 anos, por
invalidez ou compulsória aos 70. Por razão
de toda essa complexidade, durante o curso o Dr. Ludimar realizou simulações com
as pessoas presentes, calculando quando e
em quais condições se aposentarão.
Ainda, foram abordadas possibilidades de aposentadoria por invalidez, que,
a depender da causa, pode ser integral ou
proporcional. Nos casos de acidente de
trabalho e doenças graves ou incuráveis,
será integral, enquanto que, nos demais
casos, será proporcional ao tempo de contribuição/idade. “Por isso, é essencial que
a trabalhadora faça a comunicação do acidente de trabalho o quanto antes. Só assim
ela vai garantir a justa aposentadoria compulsória”, alerta o advogado.
O terceiro módulo não havia sido realizado até o fechamento desta edição.
Foto Phil Batiuk

hora trabalhada, hora paga
Contudo, sindicatos reclamam
que o projeto não foi retirado em
definitivo da Câmara Municipal.

Banco de horas não será
votado neste ano, crava
Mirian Gonçalves
Foto: Manoel Ramires

A

Por Manoel Ramires

prefeita em exercício Mirian
Gonçalves recebeu os quatro
sindicatos para discutir o
projeto de lei que institui o banco de
horas. Já havia ocorrido conversa com
o prefeito Gustavo Fruet solicitando a
retirada do projeto. Contudo, o projeto seguiu na Câmara Municipal. Em
conversa com o presidente Paulo Salamuni ocorrida após protestos, Mirian
se comprometeu: “é a minha palavra e
ela será honrada”.
A reunião ocorreu após o Sismuc,
Sismmac, Sigmuc e Afisc Sindical organizarem protesto com linguiçada em
frente à Prefeitura de Curitiba. Eles
questionam a instituição do banco de
horas para os servidores municipais.
De acordo com o projeto, a hora extra só seria paga quando o servidor
ultrapassasse 5% da jornada de trabalho mensal. Outro ponto polêmico
é o fracionamento de férias. O Sismuc
defende que qualquer escalonamento
deve ser pactuado entre servidor e
chefia. Os trabalhadores reivindicam
a garantia de dois finais de semana de
DSR para garantir o convívio familiar.
O sindicato ainda defende remuneração de 30% sobre o valor da hora de trabalho para servidores que estiverem de
sobreaviso, além do pagamento de hora

extra/DSR no caso de convocação.
Os sindicatos reclamam, principalmente, que o projeto foi encaminhado à Câmara Municipal sem diálogo com os trabalhadores. “Parece que
a gestão quer colocar a faca no nosso
pescoço”, se indigna o coordenador
Eduardo Recker, que foi completado
pela coordenadora do Sismuc Adriana Claudia Kalckmann: “Encaminhar
projeto que altera nossa organização
de trabalho sem consulta é prática antissindical”, alertou.
A prefeita em exercício Mirian
Gonçalves (Gustavo Fruet está na
Suécia) disse que iria conversar com
a secretaria de recursos humanos Meroujy Cavet para entender o projeto.
Enquanto isso ligou ao presidente da
Câmara Municipal e cravou: “O projeto não será votado neste ano”. A prefeita em exercício ainda afirmou que a
“palavra do prefeito deve bastar”.
Fruet havia assumido compromisso em debater o projeto antes
de ele seguir na Câmara. Contudo, o
projeto não foi retirado. Os sindicatos cobram a exclusão em 2015 para
ninguém ser surpreendido: “Se vai
debater com os trabalhadores através
dos sindicatos o melhor a fazer não
é segurar o projeto, mas retirá-lo já”,
aconselha Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc.

COTIDIANO

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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má lição

Funcionários de escola exigem
transparência da Secretaria de Educação

O

Por Manoel Ramires

coletivo dos trabalhadores
de escola se reuniu no Sismuc. A categoria discutiu as
pautas especificas para 2015. Também
definiu abaixo assinado cobrando o
recesso escolar em conformidade com
os professores do magistério. Essa
pauta foi reivindicada pelo Sismuc
em reunião com a Secretaria de Educação em setembro. Embora tenha
assumido compromisso, a gestão não
encaminhou a pauta.
Um dos principais pontos da
pauta especifica aprovada para o ano
que vem trata do recesso de fim de
ano. O sindicato cobra a garantia de
que os inspetores entrem em recesso
conjuntamente com os professores e
os trabalhadores que atuam na secretaria da escola possam sair de recesso
assim que concluídas as atividades da
mesma como a emissão de histórico escolar. O tema foi abordado no
começo de setembro. Na ocasião, a
gestão disse que era possível se antecipar com dados históricos de recessos anteriores e sugerir o prazo de
fechamento da escola, o que não ocorreu.
Em virtude disso, o sindicato
orientou os trabalhadores a coletar
assinaturas com pais, funcionários
e comunidade. “O descaso mostra a
necessidade de em 2015 criarmos a lei
que vincule o recesso. Não podemos

ficar a mercê do interesse da gestão”,
cobra João Bernardes, coordenador
do Sismuc.
Pro Funcionário curto
Os trabalhadores reclamaram
que o prazo para inscrição e envio dos
documentos foi muito curto. Relatos
apontam que algumas direções não
deram publicidade devida nem à primeira inscrição, nem à prorrogação
do prazo para envios dos documentos
até 25 de novembro. Outro problema
apontado foi o desrespeito da gestão
com a comissão formada para analisar
o edital. Em negociação com o sindicato, a Prefeitura havia afirmado que
seriam analisados os detalhes técnicos antes da publicação. Contudo, a
gestão excluiu o debate.
“Em todas as reuniões que a gente
participou este ano foi reforçada a necessidade de discussão ampliada dos
critérios. Nosso intuito era atingir um
maior número de trabalhadores na divulgação das informações e na possibilidade de realização do curso. Mas, a
Prefeitura, autoritariamente, rompeu
com o acordo”, critica João Bernardes.
Encaminhamento
A divulgação dos aprovados
ocorreu em cinco de dezembro. O
sindicato vai apurar a quantidade de
servidores que foram prejudicados
pelo prazo curto das inscrições. Em
seguida, nova mesa de negociação
será solicitada para que o edital seja
estendido.

não dá para parar

Aposentados encerram
atividades com passeio
e balanço positivo

A

Por Manoel Ramires

cerimônia de encerramento do coletivo dos idosos foi realizada em uma
pousada localizada em Mandirituba. 100 pessoas, entre aposentados, coordenadores e convidados
participaram da confraternização
(as fotos estão no site). Foi uma
oportunidade para se realizar balanço das atividades do ano. O sal-

do é positivo. O tema principal foi
educação no trânsito para terceira
idade. Vários encontros foram
com vídeos e palestras preventivas.
Foram feitas até simulações
de travessia de ruas. Em um caso,
um casal de aposentados levou
três minutos para atravessar a Rua
José Loureiro. “Isso demonstra
que as ruas dão mais preferência
para os carros do que para os pedestres. O tempo médio do semá-

Foto Manoel Ramires

curitiba de verdade

Sismuc realiza panfletaço para
apontar problemas na saúde

O

Por Manoel Ramires

Sismuc distribui para
a população mais
uma edição do jornal Curitiba de Verdade. O
veículo foi entregue em praças e em pontos de ônibus.
Esta edição traz reportagens
apontando a dificuldade de
servidores da saúde negociarem com a gestão de Curitiba,
que por diversas vezes recuou

foro é de 30 segundos. Insuficiente
para a travessia de idosos. O casal
até foi ofendido por motoristas”,
critica Salvelina Borges, coordenadora do coletivo de idosos.
O coletivo também realizou
visita ao Museu de História Natural de Curitiba. No local, eles
conheceram animais e plantas
e se divertiram bastante. “Muitos de nossos servidores sequer
conheciam o Museu. Foi uma

de suas propostas. Traz também denúncias com relações
a equipamentos abandonados
ou que não forem entregues,
como o Laboratório Municipal. Além disso, o jornal aborda o funcionamento do SUS
da cidade.
O Curitiba de Verdade
é um veículo dos servidores
municipais voltado para o
povo. Seu intuito é explicar
os problemas da administra-

atividade muito importante, pois
aproxima as pessoas do meio ambiente. Agora, já há relatos deles
levando seus netos ao museu e
dando orientações de preservação”, comemora Natel Cardoso,
coordenador do Sismuc.
2015
O coletivo de aposentado
retorna as atividades em fevereiro. Nesta data um novo planejamento de atividades deve ser

ção municipal, como explica
a coordenadora de comunicação Adriana Claudia Kalckmann. “Com este jornal, buscamos informar e sensibilizar
a população sobre as pautas
dos trabalhadores. Explicar
como a melhoria das nossas
condições de trabalho tem
efeito na qualidade do atendimento e como o descaso
da gestão pode piorar os serviços”, elenca.

apresentado. A expectativa é trabalhar com a saúde e a geriatria
do idoso. Além disso, a pauta de
aposentadoria avançou com o
Sismuc. É o caso dos educadores,
que conquistaram aposentadoria
especial de 25 anos após realizarem greve. Além disso, o Sismuc
realizou o seminário sobre Aposentadoria Especial no serviço
público nos meses de novembro
e dezembro.

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

Descaso

Foto: Joka Madruga

Equipamentos abandonados
N

Por Pedro Carrano

a Avenida das Indústrias,
no CIC, já não há sequer
placa em frente à construção abandonada. O mato está
alto ao redor do prédio, os equipamentos hidráulicos arrancados.
Nenhum arquiteto assina mais o
projeto, só há grafites nos muros.
E o local hoje serve de mocó. Placa
jogada no chão indica o gasto de R$
1.680.518 mil na obra da Unidade de
Saúde Campo Alegre.
A região sul de Curitiba é marcada por grande número de usuários da saúde pública. Mas, enquanto
isso, ao menos duas unidades aguardam a conclusão das obras, assim
como o Laboratório Municipal, que
está em processo de instalação de
mobília.
No Sabará, nova unidade
não é inaugurada
“A casca está linda, mas o coração não está batendo!”, exclama
dona Conceição, moradora do Bolsão Sabará. Ela se aproxima da reportagem para saber sobre a inauguração da nova unidade de saúde.
O que antes era um terrão de futebol virou construção graças a lutas,
abaixo-assinados e mobilizações

dos moradores nos conselhos de
saúde.
Porém, o prédio está parado
há mais de ano. Integrantes da associação de moradores das vilas
Esperança e Nova Conquista não
têm informações sobre as reuniões
do Conselho de Saúde local para
falar do problema. Olga Ferreira de
Souza Silva, vice-presidente da associação Nova Esperança, é usuária
da unidade local. De acordo com
ela, os servidores estão sobrecarregados. “Muitas vezes a fila começa
às 5h30, mas ao meio-dia o povo é
dispensado por não haver consultas
suficientes”, reclama.
Exames são demorados
Enquanto isso, a US Sabará
apresenta problemas. Com mais de
vinte anos, o local sofre com infiltrações. As lideranças comunitárias
apontam também dificuldade no
encaminhamento de exames (exceção para o de sangue). Espera e
filas para cirurgias são frequentes.
Mas nem tudo é só denúncia e
há o anúncio de coisas boas. A reportagem, por exemplo, foi convidada para um grupo de usuários US
com deficiência física, que recebem
atenção dos servidores e produzem
artesanatos.

Laboratório inaugurado após 5 anos
O primeiro anúncio da Prefeitura foi feito há cinco anos para realocação do Laboratório do Parolin para o Novo Mundo. Há pelo menos dois anos a nova estrutura já está pronta. A demora
foi justificada pela Prefeitura deivod à falta de repasse de recursos desde a gestão anterior.

Foto: Joka Madruga

Unidade de Saúde pronta, mas fechada

DENÚNCIA
Violência camuflada

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

superando obstáculos
Foto Joka Madruga

Mulheres negras
seguem oprimidas

A

Por Pedro Carrano

lmira Maria Maciel, pedagoga e militante do movimento
negro, filiada ao Movimento
Negro Unificado (MNU), participou do primeiro debate organizado
pelo Sismuc, no mês da Consciência
Negra. A ativista do movimento negro analisou a resistência da mulher
negra ao longo da História. Almira
questionou a ideia de cordialidade
na questão racial brasileira e reforçou a dupla opressão que a mulher
sofre. Por ser negra e por ser mulher. “A mulher negra no Paraná tem
história, de luta e de resistência”,
ressalta.
Almira revela como ainda hoje
há fortes preconceitos contra a
população negra até os dias de hoje,
desde o Brasil Colônia, passando
pela República. A História oficial,
de acordo com ela, é contada pelos
opressores, o que encobre histórias
de resistência e mesmo realizações

do povo negro na história brasileira.
“Como o nosso imaginário vai sendo construído? Qual é o papel que a
mídia no geral contribui para que a
gente não se aperceba o quanto tem
sido depósito dessas idéias?”, questiona.
O movimento negro hoje
No debate, a ativista do movimento negro afirma que o movimento está organizado em Curitiba. O
próximo período reforça a luta contra o conservadorismo. De acordo
com a pesquisadora, a ocupação de
espaços acadêmicos pelos negros em
anos recentes desencadeou uma reação conservadora, mas sempre houve
resistência.
”O movimento negro teve vários
momentos. Palmares foi movimento
negro, a década de 1930 teve a frente
negra brasileira, proibida por Vargas,
iria disputar a eleição. Houve o teatro
experimental negro. O movimento
negro combateu essas realidades”,
afirmou.

mais médicos, menos enfermeiros

Prefeitura admite déficit
na enfermagem, mas não
abre concurso público

O

Por Manoel Ramires

Sismuc se reuniu com a
Comissão Intersetorial de
Recursos Humanos da Prefeitura de Curitiba (CIRH). Na pauta
a falta de profissionais da saúde. A
gestão admitiu déficit de trabalhadores na enfermagem, odontologia,
farmácia e médicos. Contudo, abrirá
vagas apenas para a contratação dos
últimos. Enquanto isso, Unidades de
Saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) seguem com o atendimento precarizado.
A Secretaria de Saúde reconheceu o déficit de funcionários. É o caso
da Unidade de Saúde Abranches. No
local foi identificada a necessidade
de quatro auxiliares de enfermagem,
dois ASBs (Auxiliar de Saúde Bucal)
e um cirurgião dentista. Já na UPA

9

Boa Vista a ausência é de três enfermeiros, dez auxiliares de enfermagem
e um farmacêutico. Também há falta
de profissionais na UPA Boqueirão.
Registra-se a falta de 17 auxiliares de
enfermagem e três enfermeiros.
O sindicato cobra a abertura de
concurso público para a saúde de Curitiba e demonstra preocupação com
a política da gestão. “O diagnostico
da gestão é preocupante. Mas nós já
tínhamos ideia dele há algum tempo
quando os servidores apontavam a
dificuldade de atender a população,
acumulando trabalho. Agora, cobramos que o remédio, que é o concurso
público, seja aplicado”, receita Sônia
Nazareth, coordenadora do Sismuc.
Contudo, o representante da gestão,
Sérgio Malheiros, alegou não saber se
haverá abertura de concurso para essas profissões.

Servidores superam
falta de estrutura

Q

Por Pedro Carrano

uando há um problema na demora do
resultado do exame
ou na falta de algum medicamento, quem responde não
é a presidenta Dilma, nem o
governador Richa, tampouco
o prefeito Fruet e muito menos o secretário municipal
Massuda. São os trabalhadores da enfermagem, auxiliares, ASBs e TSBs os que
sofrem a pressão do dia a dia.
“O pior é o não reconhecimento. A gente corre atrás,
em busca de medicação, é

meio estressante. Mas, na
falta, a culpa cai no servidor”,
lamenta a servidora da US
Barigui, no CIC. Ela defende
que deveria haver informações sobre o tema, explicando
para o usuário que a ausência
de medicamentos e materiais
não é culpa do trabalhador.
Em visita à Unidade de
Saúde do Parolin, a sala disponibilizada para entrevista
em pouco tempo fica lotada
de servidores. São muitas as
reclamações, entre as quais
falta de pessoal, de medicamento, falta de insumos e
antibióticos. E a reposição de

materiais é demorada, reclamam servidores e usuários.
Atendimento com esforço
Mas o atendimento e o
serviço nas unidades visitadas são considerados bons. O
trabalho dos servidores não é
criticado pelo povo, apenas os
procedimentos que dependem
da gestão, caso de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos. Fabíola, por sua vez, gestante e mãe de outros dois filhos,
não lista nenhum problema no
atendimento da US Barigui.
“Sempre atendi aqui na região,
assim como acontece com a
minha família inteira”, afirma.

Insegurança é um problema
delicado nas Unidades Básicas
A US Parolin possui 33 trabalhadores da Saúde, que pressionam a gestão por melhores condições de segurança e limpeza desde o começo de novembro. Houve inclusive
reunião com a Secretaria Municipal de Saúde exigindo presença da guarda municipal na
unidade.
A unidade do Parolin tem apenas três anos de vida. Está inserida em um dos bairros
mais desiguais de Curitiba. A infra-estrutura chega a ser um problema para uma demanda
alta de perto de 18 mil moradores. Ao passo que outras unidades apresentam estrutura
maior, porém sem o mesmo número de atendimentos.
Houve recentemente episódios de roubos de monitores de computador. A presença
da Guarda Municipal no local é considerada uma conquista importante, melhor do que a
segurança terceirizada, mas não pode ser apenas por um curto período de tempo.
“Com a nossa presença, há mais respeito e tranquilidade com os funcionários. Mas
é preciso manter esta política, mesmo com o baixo número de guardas na cidade”, afirma
o guarda municipal Vitor Pace.
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Faça como outros 12 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!

ENTREVISTA
Foto: Manoel Ramires

“Nós pertencemos
a uma família”
Márcio Marins é coordenador cultural da APPAD (Associação
Paranaense da Parada da Diversidade), coordenador do Dom
da Terra AfroLGBT, cenógrafo e figurinista. Ele conversou com
o Jornal do Sismuc sobre o cenário político e social que
envolve a busca de direitos do movimento LGBT no Brasil
e em Curitiba.
Jornal do Sismuc: A homossexualidade
coloca em risco a família?
Márcio Marins: De forma nenhuma. Não
estou falando apenas da homossexualidade e sim da orientação sexual e identidade de gênero, que é a construção do
gênero feminino, masculino e das pessoas
transexuais. Nós, lésbicas, gays, bissexuais
e travestis e transexuais (LGBT) nascemos
de uma família de pais heterossexuais. Nós
pertencemos a uma família. Não fomos
filho de chocadeira. Também não ameaçamos a família de ninguém. Só queremos
construir a nossa família da nossa forma e
que ela seja respeitada.
Jornal do Sismuc: O Estatuto da Família
define a família como uma relação entre
homem e mulher. Noutro busca restringir
a adoção para casais homossexuais. Como
você observa isso?
MM: Nós queremos uma reforma na

São cerca de
350 homicídios
anuais em
virtude da
orientação
sexual e
identidade de
gênero.
Portanto, não
é vitimíssimo.

constituinte. Ela é importante porque
nós tentamos incluir a orientação sexual
e identidade de gênero na Constituição
na década de 1980.. Ora, família não é só
homem e mulher. O Estatuto se baseia,
portanto, na Constituição. Penso que as
nossas constituições familiares existem e
devem ser respeitadas. Quanto à adoção,
eu gosto de um exemplo. Por que eu e
meu companheiro, um casal de lésbicas,
de travestis não pode adotar uma criança?
Nós não vamos influenciar o comportamento dessa criança. Tanto é que sou filho
de um casal heterossexual e isso não determinou minha orientação. A verdade é que
nós estamos prontos para dar um lar para
tantas crianças que estão sem família.
Jornal do Sismuc: Os homossexuais são relacionados à prostituição e promiscuidade.
Quem constrói essa imagem e ela é real?
MM: Começo pela questão dos travestis
e transexuais. Ambas estão muito ligadas,
no imaginário, à prostituição. De acordo
com a Fundação Rosa Luxemburgo, 97%
delas não consegue concluir o ensino
fundamental. Não podem fazer educação
física, são proibidas de utilizar o banheiro
feminino pelas mulheres e masculino pelos homens. São constrangidos por causa
do nome, do corpo. Isso leva a maioria,
como alternativa de sobrevivência, à prostituição. A mesma sociedade que proíbe
a travesti e a transexual de frequentar a
escola é aquela que depois discrimina por
causa da prostituição. Já a promiscuidade
é um mito. Ela é tanto quanto na heterossexualidade. A troca de parceiros existe
na mesma proporção. A diferença é que
antigamente éramos obrigados a viver em
guetos.
Jornal do Sismuc: O movimento LGBT se
vitimiza com relação à violência? A insegurança não é um problema estrutural
brasileiro?
MM: A falta de segurança pública realmente é um problema estrutural. É necessário mais políticas para toda a sociedade. Mas, na proporção, nós sofremos
mais com a violação de nossos direitos.

São cerca de 350 homicídios anuais em
virtude da orientação sexual e identidade
de gênero. Embora não seja um índice oficial, acreditamos que seja maior. Por outro
lado, desconheço qualquer pessoa que seja
morta por ser heterossexual. Portanto,
não é vitimíssimo.
Jornal do Sismuc: Qual tem sido o papel
dos governantes e dos governos para regularizar a união estável e garantir direitos
como o combate à homofobia?
MM: Nós já passamos pela parceria civil e
pela união estável que são, na verdade, um
contrato de sociedade. O STF já aprovou o
casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Esse é um grande avanço. Agora, queremos uma lei que garanta o casamento,
que dê garantia de direitos, não queremos
acabar com o casamento de ninguém. O
casamento regulamenta direitos previdenciários, adoção, curatela, uma lista acima
de 40 direitos que eram negados a nós.
Jornal do Sismuc: Em Curitiba houve
polêmica com relação casamento com
forte oposição da bancada evangélica na
Câmara de Vereadores.
MM: A postura do Legislativo é perigosa.
Setores conservadores e bancadas religiosas e fundamentalistas têm avançado nas
casas legislativas. Eles estão fazendo com
que a religião tenha influência negativa sobre o Estado. Não podemos desrespeitar o
principio laico. Nós respeitamos todas as
religiões, mas elas devem orientar seus fiéis
dentro de suas congregações e dentro do
seu lar e não em casas de leis que são para todos e todas. A Prefeitura de Curitiba apoiou

o casamento comunitário que inclui casais
homossexuais. Foi uma atitude corajosa. A
cerimônia vai acontecer e estamos felizes.
Jornal do Sismuc: O movimento LGBT tem
dialogado com os jovens e como?
MM: A APPAD tem a preocupação de
fazer formação política para a juventude.
A juventude tem que ter ciência desse trabalho realizado há três décadas. Temos
grupos jovens que estão se fortalecendo
como a Aliança Jovem LGBT. Ela é nossa
parceira e tem assumido protagonismo.
Isso é importante. Vivemos, no passado,
com muita homofobia, transmofobia, lésbofobia, machismo, e essa juventude tem
que estar preparada, afinal, temos pela
frente algumas gerações que vão enfrentar
o sistema baseado no patriarcado.
Jornal do Sismuc: Um tema polêmico é a
cura gay. A pessoa nasce, se descobre ou
faz uma opção sexual?
MM: Alguns setores tem a intenção de
confundir a sociedade. Vou falar a partir
de minha experiência. Desde sempre eu fui
gay. Eu não virei ou optei ser gay. Quando
trato de orientação sexual, falo de direcionamento, para onde eu aponto meu desejo
afetivo e sexual. Logo, não é uma opção,
como escolher time de futebol. Não se
cura o que não é doença. O projeto é desrespeitoso, pois busca interferir no comportamento da pessoa, inclusive criminalizando a imagem pública de alguém. O
Conselho Regional e Federal de Psicologia
proíbem seus profissionais a fazer qualquer tratamento. Eles podem até perder
seu registro profissional.

NA PAUTA

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

11

chapéu?

curtas

Especialista da ONU defende a
regulamentação da mídia
Rafael Barifouse/BBC Brasil
Uma regulamentação da mídia que garanta uma “multiplicidade de vozes” no espaço
público pode ser positiva para o Brasil. É a avaliação do advogado especializado em
direitos humanos David Kaye, desde agosto enviado especial da ONU para liberdade
de expressão. Para ele, “Ao aumentar o número de lugares onde indivíduos podem
encontrar informação e se expressar. Se jornais competem por histórias, há mais incentivos para se investigar algo que pode não ser positivo para o Estado, mas que é uma
informação de interesse público. Se não há competição, a mídia se torna um pouco
preguiçosa e não investiga como faria se houvesse concorrência”.
O advogado também informa que EUA e Reino Unido regulamentaram a mídia para
aumentar a democracia: “A regulamentação nos EUA garante que nenhuma companhia controle um certo mercado. A lei diz, por exemplo, que uma empresa não pode
ter emissora de TV ou rádio e um veículo mídia impressa num mesmo mercado. Já a
regulamentação no Reino Unido é menos sobre a propriedade da mídia e mais sobre o
comportamento de jornalistas. Foi uma resposta ao clamor público gerado pela invasão
da privacidade dos cidadãos por tabloides”, esclarece.

Audiência pública debate proposta para
convocação de uma Constituinte
exclusiva do sistema político
Foto: Sandro Nascimento Alep

Por Luiz Alberto Pena/
Alepr
A Assembleia Legislativa do Paraná realizou
audiência pública para
discutir um plebiscito
pela reforma do sistema
político. O evento contou
com a participação e
o apoio de diversas
entidades representativas dos movimentos
sociais e populares. Um
anteprojeto já tramita
no Congresso Nacional.
Apresentados pelos deputados federais Renato Simões (PT/SP) e Luiza Erundina (PSB/
SP), diz que “A Assembleia Constituinte a ser convocada nos termos deste Decreto
Legislativo será exclusiva, com poderes para deliberar exclusivamente sobre a reforma
do sistema político, e será soberana, não estando submetida às determinações de
nenhum outro Poder de Estado, extinguindo-se os mandatos com a promulgação da
reforma constitucional”.

Uruguaios elegem Tabaré Vázquez
sucessor de Mujica
Monica Yanakiew /Agência Brasil
Os uruguaios elegeram o sucessor do presidente José Pepe Mujica. Nno dia 1º de
março, o médico socialista Tabaré Vázquez será reconduzido ao cargo, que ocupou
de 2005 a 2010. Este vai ser o terceiro governo consecutivo da coligação de partidos
de esquerda, Frente Ampla. No discurso em que festejou a vitória, Tabaré convocou a
oposição a um diálogo. “Convoco todos os uruguaios, não para que me sigam, mas para
que me guiem e me acompanhem”, disse. Ao mesmo tempo prometeu que seu retorno
ao poder não representará “mais do mesmo” porque o país que vai presidir nos próximos cinco anos “não é o mesmo de 2005 nem de 2010”.

AIDS ainda é
sinônimo de
preconceito
M

Henri Chevalier e Luiz Carvalho/CUT

ariana, 26, contraiu HIV
após uma relação sexual
sem preservativo. Mas,
com exceção de amigos e parentes
muito próximos, ninguém sabe.
“Pode até ser que não tenha preconceito, mas eu nunca vou ter certeza
até que as pessoas me maltratem,
me excluam Eu posso ter uma vida
normal, mas isso depende mais de
como as pessoas vão me tratar do
que o contrário. Até hoje minha
mãe me fala do meu erro. Se ela, que
é próxima, fala assim, imagina numa
roda de caras”, pondera.
O sofrimento que a cabeleireira
teme ainda carece de ações mais
contundentes e permanentes do
movimento sindical, dentro e fora
do ambiente de trabalho, conforme
aponta a secretária-geral Adjunta da
CUT nacional, Maria Godói Faria. “É
preciso ampliar o trabalho de educação e lembrar que os equipamentos de proteção individual (EPIs) são
uma forma de prevenir o contato
com a doença, não com o paciente
soropositivo. Lembrar também que
o soropositivo pode ter uma imunidade baixa e, inclusive, ser vítima de
alguma doença oportunista trazida
por um profissional que não utilize
o EPI. Além disso, a luta pela igualdade contra a discriminação deve
ser constante”, alerta.
Para ela, a partir do momento
em que houve um certo controle da
epidemia e a descoberta de medicamentos que aumentam a qualidade
de vida dos pacientes, ocorreu também um certo descuido por parte da
população. Descuido esse que tam-

bém deve ser combatido no ambiente de trabalho.
Ação Sindical
Eurian Leite, 44, é protagonista
de uma campanha da UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/AIDS), ONU e PNUD para
combater o preconceito no ambiente
de trabalho. A ação Intitulada “Eu
trabalho com você” tem o dirigente
em cartazes nos quais afirma sua
condição de HIV positivo. O objetivo
é promover a convivência harmoniosa e sem medos e, ao abrir o debate,
combater a falta de informação para
mostrar que é possível dividir o mesmo ambiente de trabalho sem riscos.
Também secretário LGBT da
Confetam (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal), ele acredita que o movimento sindical deveria ser mais
atuante no debate sobre o tema.
“Fazemos pouco, ainda, principalmente porque ignoramos dados
alarmantes sobre preconceito e a
forma como as pessoas com AIDS se
sentem no mercado de trabalho. E
essa demanda é nossa”, afirma Leite.
Um estudo sobre as respostas
das empresas brasileiras ao vírus, de
2013, destacou que 87% não haviam
feito ações de prevenção à doença
em 2012 e que somente 41,3% proibiam a prática de atestados de exames
de HIV aos candidatos ou empregados. Já uma pesquisa do Ministério
da Saúde de 2010 destaca que, entre
oito mil pessoas entrevistadas, 22,5%
não comprariam legumes ou verduras em um local onde houvesse um
trabalhador com AIDS e 13% defenderam que uma professora HIV positivo não poderia dar aula.

AGENDA

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

Coletivo dos Delegados Sindicais
Horário: 08:30
Local: Sismuc

10 de dezembro

Coletivo: Pauta específica
Educação Infantil 2015
Horário: 18:30
Local: Sismuc

11 de dezembro

16 de dezembro

Coletivo dos Delegados Sindicais
Horário: 14:00
Local: Sismuc

17 de dezembro

Coletivo da FAZ
Horário: 18:30
Local: Sismuc

Assembleia Geral: Pauta geral
Horário: 18:30
Local: Subsede Sismuc
R. Lourenço Pinto, 118

12 de dezembro

18 de dezembro

15 de dezembro

24 dezembro

Coletivo das Finanças
Horário: 18:30
Local: Sismuc

Coletivo: Pauta específica FCC
2015
Horário: 18:30
Local: 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

Foi pago, mas não aceito

Coletivo dos Fiscais
Horário: 18:30
Local: Sismuc

Recesso Sismuc
Recesso vai até dia 4 de janeiro

Reprodução

T

Por Manoel Ramires

á tudo lá. Que
Nossa Senhora
Aparecida não
me deixe mentir. Mas
se cair na tentação de
inventar, que permita
redimir dos meus
pecados. Seja pedindo
perdão de consciência, aos santos, aos
orixás, que se possa
comprar a minha paz
de espírito. Este é um enredo universal contado
em O Pagador de Promessas, filme de Anselmo
Duarte baseado na peça de Dias Gomes. Obra que
em 1962, em plena Guerra Fria, ganhou a Palma de
Ouro em Cannes.
Também pudera. Assim como atualmente, antigamente, falsos profetas acusavam outros falsos
profetas de usar o nome de Deus em vão enquanto
demonizavam religiões africanas. Assim como em
nossos tempos, naqueles tempos a imprensa já
era sensacionalista e deturpadora dos fatos. Hoje
ela atua partidariamente, ontem, agia ideologicamente. Em comum apena a sanha em vender notícia. Assim como na época do filme em
preto em branco ou na imagem em HD, a polícia também age em defesa do interesse dos
ricos e poderosos contra as manifestações populares. E os cruzeiros, hoje reais, moviam
a máquina do consumo dos comerciantes que se aproveitavam e vendiam a fé do povo.
O pagador de Promessas é um clássico. Era a vanguarda do cinema nacional e continua sendo. No fim de ano, nada melhor do que revisar os preconceitos de antigamente
para avaliar se os atuais conceitos também não estão equivocados.

