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DENÚNCIA

Pragas urbanas infestam
Central de Abastecimento
Sismuc denunciou que a Cen- estava infestada de ratos e pom- sob controle. Confira matéria
tral de Abastecimento, que ali- bos. Secretaria admite o problema produzida pela equipe de jornamenta os 32 Armazéns da Família, e alega que o problema agora está lismo do Sismuc na página 10.
Foto: Joka Madruga

Dois vereadores já apresentaram projetos e na
Secretaria do Meio Ambiente o assunto ganha força,
sendo admitido pelo superintende da pasta durante
audiência da LOA (Lei Orçamentária Anual).
Confira reportagem na página 8.

ENTREVISTA

Parem o

massacre
Entrevista exclusiva com o
historiador Fábio Bacila mostra
que Israel utiliza-se do argumento de legítima defesa para promover limpeza étnica na Faixa de
Gaza. Confira na página 9.
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Capacitação

especial

Sismuc e PMC discutem formas
de melhorar atendimento para crianças especiais. Mais na página 3.

Especial
Plebiscito
Constituinte

Confira quatro páginas especiais apontando a importância de os
servidores públicos e cidadãos participarem do plebiscito que convoca
a reforma da constituição brasileira.

PEDÁGIO
NO ZOO
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Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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editorial

Comunicar-se pra não esquecer e para conquistar
Os sindicatos são os legítimos representantes dos trabalhadores e sindicalizar-se significa exercer plenamente a sua
cidadania. É lutar para manter direitos já
conquistados e para ampliá-los. É a capacidade de mobilização, de mostrar força,
de fazer pender a balança em beneficio da
classe trabalhadora.
Infelizmente, não só no funcionalismo
público brasileiro, mas também na iniciativa
privada, existe um sentimento de que os direitos dos trabalhadores, sempre existiram,
ou pior, foram concedidos por benevolência, como se as conquistas nos fossem
dadas como reconhecimento. Todos os direitos, individuais, coletivos e sociais resultaram de confrontos, foram conquistados
nas ruas, nas mobilizações, nos embates
em mesas de negociação.
Embora o processo pareça menos

intenso do que no passado, com prisões
e morte de muitos trabalhadores, as leis
parecem ser tão cruéis quanto a chicote.
O Congresso Nacional, para o bem ou
para o mal, legisla para os interesses
dos patrões, e as classes menos organizadas, social e politicamente menos
representadas são relegadas ao segundo plano.
O Sismuc, há 25 anos, tem cumprido
seu papel de entidade representativa na
luta pelos direitos dos servidores públicos
municipais. Não somente em seu caráter
estritamente combativo, abrindo mão de
praticas assistencialistas e do imposto sindical. A fonte de receita é apenas de mensalidades sindicais, por adesão voluntária
pelos servidores sem nenhuma imposição.
Os servidores públicos municipais de
Curitiba contam com um importante instru-

mento de luta, sua comunicação. A comunicação da entidade, conta hoje com site
(repaginado em agosto), página no Facebook, jornal mensal, cartilhas, Informativos
(Curitiba de Verdade e Mobilização), grupo
de delegados sindicais e panfletos para
mobilizar categorias.
Os meios de comunicação oficiais da
entidade são o canal de informação e contato com servidores e a participação nesses
espaços é fundamental para a construção
da nossa luta. Devemos nos conscientizar
da importância da representatividade sindical na defesa dos direitos das categorias.
Unificar os trabalhadores para fortalecer a
luta e ter claro que apenas seremos lembrados se nos fizermos lembrar. Um sindicato forte e combativo se faz á partir da sua
participação e mobilização da categoria em
defesa de seus direitos.
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» Coordenação de Administração
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» Coordenação de Finanças
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» Coordenação de Estrutura
Irene Rodrigues dos Santos
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» Coordenação de Assuntos Jurídicos
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» Coordenação de Políticas Sociais
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» Coordenação de Organização por Local de Trabalho
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Salvelina Borges e Natel Cardoso dos Santos

cara nova

» Coordenação de Gênero
Maria Aparecida Martins Santos

Sismuc lança novo
site em agosto

U

Por Manoel Ramires

m dos principais instrumentos de
comunicação dos servidores municipais de Curitiba é o site do Sismuc: www.sismuc.org.br. Por meio dele,
os trabalhadores de todos os segmentos
da Prefeitura de Curitiba se informam
sobre campanhas, denúncias, direitos,
cotidiano. Não só os servidores de Curitiba. O site do Sismuc é referência no
meio político e dos movimentos sociais
da capital, do Paraná e no Brasil. Diversas
denúncias feitas pelo site são repercutidas
nos locais de trabalho e na mídia tradicional. A mais recente foi a infestação de pragas na Central de Abastecimento.
Diante da alta procura pelo site, a direção do Sismuc resolveu aperfeiçoar ainda

mais a comunicação. O novo site mantém
seu foco na informação dos servidores, mas
amplia sua representação junto à sociedade com a criação da sessão “Na Pauta”,
que repercute os assuntos do momento.
Além disso, o site segue trazendo opiniões,
reportagens sonoras e vídeos para que seu
público alvo siga bem informado.
Contudo, a principal mudança do
novo site, feito em parceria com a empresa Dohms Web, é a divisão de notícias por
ramo. Sendo assim, além da página principal, o novo site traz páginas específicas.
“O intuito é facilitar que nossos usuários
acessem com mais facilidade as notícias e
campanhas de seu interesse”, argumenta
Adriana Claudia Kalckmann, coordenadora de comunicação. As mudanças e os
ajustes ocorrem ao longo de agosto.

» Coordenação Juventude
João Guilherme Bernardes
» Coordenação de Etnia
Dermeval Ferreira da Silva
» Coordenação de LGBT
Patrícia Cristina Gonçalves
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Marlene Camargo Melo
Maria Cristina Lobo Oliveira
Maria Lia Rosa
Mario Barbosa
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Paula Regina Jardim Campos
Paulo Canova Filho Rita
Sebastião Rodrigues Alves
Simone Anciut Pires
Sonia Maria Barbosa Campos
Sonia Nazareth Duarte
Suely Terezinha de Souza Araújo
Vera Lucia Martins Pio
» Conselho Fiscal
Augusto Luis da Silva
Icléa Aparecida Alves Mateus
Laurindo Corte Filho
Paulo Gomes
» Suplência do Conselho Fiscal
Arno Emilio Gerstenberger Junior
Isaias Rufino Bezerra
Odilon Adriano de Oliveira
Osni Narestki Renato Alves Ferreira
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Encontre documentos e leis na
página do Sismuc com facilidade:
sismuc.org.br/documentos.asp
sismuc.org.br/legislacao.asp

capacitação especial

bastidores das artes

Dificuldade na participação de cursos
especiais e demora nos laudos são
identificados como entrave para o trabalho
dos profissionais da educação.

Discussão do Plano de Carreira e
atribuições específicas foram o foco
do coletivo realizado no Sismuc.

Trabalhadores da FCC
querem definições de
cargos e carreiras
coletivo da Fundação Cultural
de Curitiba (FCC) se reuniu no
Sismuc. O objetivo foi discutir
a proposta de Plano de Carreira que a
Prefeitura tem apresentado aos trabalhadores. Além disso, os servidores
também querem esclarecimentos sobre
as atribuições do cotidiano para corrigir distorções. O sindicato deve marcar
reunião com a FCC e com a Secretaria
de Recursos Humanos para avançar na
pauta de reivindicações.
Com relação ao Plano de Carreira, os trabalhadores questionam
como será feito o enquadramento. A
FCC reúne funcionários de outras secretarias e com diversas especificações.
“A dúvida é onde eles se encaixam.
Se quem entrou com nível será mantido com os vencimentos relativos.
Em outros casos, o servidor ingressou
com uma função e ao longo do tempo
a Prefeitura mudou suas atribuições.
Portanto, o enquadramento terá como
base o ingresso ou a atual posição”,
preocupa-se Cáthia Almeida, coorde-

nadora do Sismuc.
A direção do sindicato vai agendar encontro com a Fundação para que
os servidores tenham conhecimento
completo da proposta de Plano de Carreira. Outro a ser convidado a explicar
o plano é Sérgio Malheiros, da Secretaria de Recursos Humanos.
A Secretaria de recursos humanos
já adiantou que o tempo de serviço do
servidor será o ponto de partida para a
construção do Plano. A coordenação
do Sismuc entende que esse é o ponto
de partida, mas é fundamental avançar
na incorporação de ganhos ao Plano de
Carreira.
Pauta específica
Outra proposta do sindicato é
organizar ainda mais os trabalhadores
para que seja definido corretamente o
que cabe a pauta específica e o que é
papel do Plano de Carreira. “Os trabalhadores anseiam por avanços. Eles
querem definir suas funções e corrigir
distorções. No entanto, sem concentrar esforços e energias, pode-se não
atingir o objetivo”, explica Cáthia Almeida.
Foto: Phil Batiuk

Trabalhadores da FCC querem garantias
de avanços na pauta específica e ser
mantidos na Fundação.

Sismuc e Prefeitura
discutem formas de
melhorar atendimento
para crianças especiais
Foto: Manoel Ramires

O

Por Manoel Ramires
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Além de agilidade nos laudos,
educadores querem que cursos sejam melhor divulgados

O

Por Manoel Ramires

Sismuc se reuniu com a Secretaria de Educação para discutir a
reformulação nos cursos de capacitação para cuidar de crianças especiais. No entendimento dos trabalhadores,
apesar de a Prefeitura estar ofertando
vagas, elas não são preenchidas por entraves criados pela própria gestão. Outro
problema discutido é criar mecanismos
para que os laudos que atestam a necessidade especial sejam produzidos com
mais agilidade. Atualmente, os centros
municipais de educação infantil (cmei),
escolas e centros de educação integral
(cei) atendem 280 crianças.
Para o Sismuc, o atendimento às crianças com necessidades especiais pode
ser ampliado. No entanto, antes, o educador precisa ser preparado para fazer
esse atendimento. A Prefeitura de Curitiba tem aberto cursos de capacitação.
Contudo, a taxa de ocupação é abaixo
de 50%, como aponta dados da Cidade
do Conhecimento expostos na mesa de
negociação. A evasão se dá porque os
cursos ocorrem em horários em que o
educador não pode participar ou que a
direção escolar não libera o trabalhador.
“Tem vários problemas. Principalmente a restrição de chefias. É esse
diálogo que precisa ser revisto. O educador está dentro do cmei, mas fica alheio

ao que está ocorrendo do lado de fora”,
aponta Cáthia Almeida, coordenadora
do Sismuc.
A Secretaria de Educação se compromete a tentar estancar o problema.
Para 2014, por exemplo, turmas de capacitação serão criadas nos períodos noturnos e diurnos. Além disso, instrumentos de comunicação serão aprimorados
para que o educador saiba onde, quando
e como pode participar dos cursos da
CANE (Centro de Atendimento às Necessidades Especiais).
“A gente vai corrigir isso. Existem
vários meios de comunicação. Não é
possível que isso não chegue aos educadores”, destaca Marcos Schiefler, superintendente executivo. As medidas a
serem tomadas são orientar os diretores
a criarem e-mail por cmei, encaminhar
ofício aos locais de trabalho reforçando a
importância da Cidade do Conhecimento e criar uma página no Facebook para
divulgar os cursos.
A agilidade nos laudos é outro motivo
de preocupação. Para os presentes na reunião, quanto mais rápido for identificada a
necessidade especial, com mais eficiência a
criança será atendida. A representante da
CANE, Cristiani Kreusch, mencionou que
tanto o departamento quanto as equipes
do Núcleo Regional de Educação podem
realizar direcionamentos pedagógicos que
auxiliem nestas questões.

Acompanhe o Sismuc nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato
@sismuc
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Já não é de hoje que a Secretaria de Saúde
vem enrolando os trabalhadores do município.

prometeu e não cumpriu

Enfermeiros e categorias
da Saúde cobram gestão
Foto: Phil Batiuk

orientar é ensinar

Isonomia com magistério está
no centro das reivindicações

Coletivo da SMELJ
organiza luta por
pauta específica

O

Por Phil Batiuk

Trabalhadores da enfermagem protestaram contra promessas não cumpridas no Conselho Municipal de Saúde.

N

Por Phil Batiuk e Manoel Ramires

o dia 21 de julho enfermeiras
e enfermeiros da Prefeitura
de Curitiba realizaram ato na
Boca Maldita. Eles protestam contra a
Secretaria de Saúde, que não efetivou
compromissos assumidos em mesa de
negociação. A falta de ação da gestão
é conhecida pelos servidores públicos
municipal como Festival de Promessas
não Cumpridas. Esta foi a segunda edição da manifestação só em 2014.
Pelo menos três pontos são reclamados pelos trabalhadores. Igualdade
com médicos e dentistas no programa
Estratégia Saúde da Família (ESF);
pagamento igual para os trabalhadores das Unidades de Pronto Atendimento (UPA); e adicional de risco
de vida. Soma-se, ainda, à pauta a incorporação do IDQ e a tramitação do
projeto de lei que beneficia ASBs, TSBs
e Auxiliares de Enfermagem.
Ato no Conselho
Em preparação para o Festival
das Promessas Não Cumpridas II, ca-

tegoria cobrou gestão municipal no
Conselho Municipal de Saúde (CMS),
no dia 16. A manifestação trouxe à
tona as pautas que já foram conquistadas em mesa de negociação e depois
“esquecidas” pela gestão. Inclusive,
o secretário de saúde, Adriano Massuda, minimizou as reivindicações,
dando a entender em sua fala que os
avanços estariam sendo implementados e que a categoria estaria lá apenas
para tirar foto para o Jornal do Sismuc (foto).
O secretário defendeu que a
gestão está buscando maneiras de colocar em prática o que foi acordado,
mas isso não foi comunicado oficialmente ao Sismuc, restando apenas o
silêncio como resposta aos trabalhadores. “Questionamos no Conselho
porque é um espaço aberto, em que
temos conselheiras e conselheiros da
categoria, gestão e usuários. Ali, nossa
luta por valorização se torna conhecida por representantes da sociedade”,
defende Sônia Nazareth, coordenadora do sindicato.

rientadores de esporte e lazer estiveram
reunidos
no Sismuc no último dia
primeiro para o coletivo da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMELJ). Eles
estão se organizando para
reivindicar a isonomia com
o magistério, pois entendem que cumprem função
análoga aos professores de
educação física, mas que,
por não atuarem em escolas,
não têm isonomia. Mas eles
estão lá nas Ruas da Cidadania, Centros de Referência e
de Esporte e Lazer, atuando
em pleno exercício de sua
Foto: Phil Batiuk

função, que é educativa.
Porém, cumprem uma
carga horária de 40 horas, ou
seja, o dobro de sua contraparte no magistério. Ainda,
não podem usufruir dos 33%
de hora atividade, períodos
de organização do trabalho
pedagógico, direito garantido aos professores. Outra
grande diferença é a salarial.
Fora isso, eles sequer contam com o difícil provimento, mesmo quando unidades
vizinhas recebem a gratificação. Entende-se como
difícil provimento unidades
com dificuldades de acesso,
transporte ou permanência
dos servidores.
Assim, encontram-se

em um momento crucial
da organização por local
de trabalho. Até agora, a
Prefeitura têm feito pouco
caso de suas demandas.
“Para a gestão, trabalhador
bom é trabalhador que fica
quieto ao ser explorado.
Para avançar, é preciso uma
mobilização que retire os
servidores da zona de conforto. Assim, somarão forças para compor um movimento capaz de disputar
essas conquistas com os
patrões”, explica João Guilherme Bernardes, coordenador do Sismuc. O coletivo se reúne novamente
no dia 5 de setembro às 19
horas no Sismuc.

MOBILIZAÇÃO

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

quem não cobra não ganha
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Foto: Phil Batiul

Denúncias no abastecimento,
privatizações e entrave com IPMC foram
levantados em mesa pública com prefeito, secretários e superintendentes.

Sindicato

cobra gestão
em audiência

pública

O

Por Phil Batiuk

Sismuc levou pautas urgentes dos servidores públicos
municipais na antepenúltima audiência pública sobre a Lei
Orçamentária Anual (LOA), no Boa
Vista. Foi por sugestão do gabinete
do prefeito Gustavo Fruet, que estava sem agenda disponível para
atender os trabalhadores diretamente, que as reivindicações foram
levadas ao espaço público no fim de
julho. Os coordenadores Ana Paula
Cozzolino, Patrícia de Souza Lima e
Arno Emilio Gerstenberger Junior
conversaram durante o evento com
o chefe do executivo, secretários e
superintendentes da gestão.
Abastecimento
Denúncias sobre más condições
na Central do Abastecimento foram
debatidas com o superintendente
Marcelo Munaretto, daquela secretaria (Smab). Urina e fezes de ratos e pombos colocam em risco a qualidade dos
alimentos que são distribuídos para os
32 Armazéns da Família de Curitiba
(veja mais neste jornal).
Educação
Os coordenadores também
conversaram com as secretárias
de educação, Roberlayne Roballo,
de recursos humanos, Merougy
Cavet, e com o prefeito Gustavo
Fruet a respeito da aposentadoria
especial para educadoras e educadores concursados antes de 2006.
Eles legitimaram a reivindicação da
categoria, já conquistada em mesa
de negociação, reafirmando o compromisso firmado em campanha
eleitoral, em 2012. O entrave é com
o Instituto de Previdência dos Ser-

vidores (IPMC).
Para o órgão, o critério de reconhecimento dos direitos previdenciários da categoria seria a
educação formal: ensino médio ou
graduação no magistério ou pedagogia, conforme a Lei 12.083/2006
de Curitiba, que criou a carreira
de educador. Já para o Sismuc, é a
prática, a trajetória do educador
que determina sua condição, em especial neste período que é anterior
à formalização da própria carreira.
Agora, haverá uma nova mesa com
a presença das mesmas secretarias,
além de representantes do IPMC, para
resolver definitivamente a questão.
Meio Ambiente
O superintentente Raphael Rolim de Moura, do meio ambiente,
confirmou o boato de que a Prefeitura estaria estudando a privatização
do Zoológico Municipal, no Parque
Iguaçu. O requerimento do vereador
Chico do Uberaba prevê concessão
da administração do espaço público,
como foi com a Pedreira Paulo Leminski, para a inciativa privada.
LOA
O Sismuc convocou a base para
participar das audiências públicas
da Lei Orçamentária Anual, pois
acredita em ampliar a participação
popular nos processos democráticos. É nesta lei que o Executivo
planeja gastos do município para
o próximo ano. Portanto, participar da elaboração da LOA é decidir
quais serão as ações da Prefeitura.
Assim, as audiências são espaços de
controle social e fiscalização, além
da possibilidade de atender diretamente necessidades específicas e
coletivas da classe trabalhadora.

Secretária de Educação lê a documentação que comprova as práticas pedagógicas realizadas historicamente.

reflexos da greve

IPMC tem criado entraves para
aprovação do Plano de Carreira;
gestão propõe mesa de negociação
para resolver a questão.

Agosto é mês decisivo para
discussão de pautas da
educação como a
aposentadoria especial

A

Por Phil Batiuk

coordenação do Sismuc esteve presente
na audiência pública
da Lei Orçamentária Anual
(LOA) no Boa Vista e, lá, dialogou com a gestão. Uma das
conversas foi a respeito da
aposentadoria especial para
educadoras e educadores concursados antes de 2006. As
secretárias de educação Roberlayne Roballo, de recursos
humanos Merougy Cavet e
o prefeito Gustavo Fruet legitimaram a reivindicação da
categoria, já conquistada em
mesa de negociação, reafirmando o compromisso firma-

do em campanha eleitoral, em
2012. O entrave é com o Instituto de Previdência Municipal
de Curitiba (IPMC).
Para poder resolver a
definitivamente a questão,
marcou-se uma mesa de negociação em 11 de agosto, com a
presença das secretarias e do
IPMC. Para o órgão, o critério
de reconhecimento dos direitos previdenciários da categoria seria a educação formal:
ensino médio ou graduação
no magistério ou pedagogia,
conforme a Lei 12.083/2006 de
Curitiba, que criou a carreira
de educador. Já para o Sismuc,
é a prática, a trajetória empírica do educador, que determi-

na sua condição, em especial
neste período que é anterior
à formalização da própria carreira.
Mesas
Novas mesas entre sindicato e Prefeitura devem ocorrer para tratar da eleição de direção e da pauta específica de
educação. No dia 15 de agosto
se reúne a comissão que analisa a implementação da eleição
em 2015. Os trabalhadores são
representados por dois dirigentes sindicais e dois educadores eleitos pela base. Já no
dia 3 de setembro, às 14h30,
os demais itens da pauta específica dos educadores são discutidos.
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DIREITO

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

orçamento público
Muitas políticas públicas e recursos financeiros são definidos
durante PPA, LOA e LDO, explica economista do Dieese.

Servidor deve disputar
orçamento público

N

Por Manoel Ramires

ão é durante a campanha
eleitoral que se definem
as prioridades para uma
cidade, estado ou país. Esse momento, que mobiliza tanta gente
se restringe, há promessas e intenções dos candidatos ao cargo
legislativo ou executivo. Os rumos
para as políticas públicas são traçados na discussão do orçamento
público através da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Responsabilidade Fiscal . É nesta discussão
que o servidor público deve se inserir se quer ter mais avanços em
seu salário e garantir melhorias na
saúde, segurança, educação e demais serviços públicos.
Em palestra no Sismuc para
os delegados sindicais, o economista do Dieese Fabiano Camargo explicou a importância de
ocupar esses espaços de debate.
Para ele, é necessário revisar o
limite de gastos com o funcionalismo público determinado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LFR). “A lei é contraditória. Ela
limita os gastos com o funcionalismo público, mas permite (ao
gestor) ampliar a dívida pública e

não possui limites para o percentual de juros”, destaca.
Segundo o economista,
Curitiba destina 39% de sua receita líquida para o pagamento
de servidores públicos. A LFR
permite destinar até 54% para
o funcionalismo. “Em 2014,
Curitiba poderia aumentar em
28% o dinheiro destinado com
o servidor público sem comprometer as contas”, compara
Camargo. Isso dá em torno de
R$ 630 milhões.
Fora da conta
Os limites de gastos na
Lei de responsabilidade fiscal
não abrangem a terceirização. Para Eduardo Recker,
esse é instrumento dos políticos para não melhorarem
serviços públicos: “Não tem

limite de gastos com a terceirização. Esse é um cenário que vem
do neoliberalismo. Se enxuga o
Estado e repassa o dinheiro para
o empresário”, esclarece.
Se a terceirização não entra
na conta, os cargos comissionados são o primeiro alvo para
controlar os gastos. É o caso do
estado do Paraná que passou o
limite prudencial no governo
Beto Richa. A ‘punição’ prevista
em lei proíbe receber transferências voluntárias e contrair empréstimos. A reversão do impedimento se dá com a redução de
20% dos cargos comissionados,
depois exoneração de servidores
instáveis e, por fim, exoneração
dos estáveis. “Até houve corte
de cargos comissionados, só que
em vagas não ocupadas. Ou seja,

não se reduziu nada”, lamenta o
economista.
Definindo rumos
Se a Lei de Responsabilidade
Fiscal limita o dinheiro ao funcionalismo público, são o PPA, a LDO e a
LOA que definem para onde os recursos devem ir. Esse é um dos pontos que os servidores municipais
devem se interessar mais: “É aí que
vemos onde estão às prioridades
dos governantes”, aponta Recker.
O PPA é elaborado para um
período de quatro anos e sua
vigência se estende do segundo
ano de mandato do chefe do executivo até o fim do primeiro ano
de mandato do exercício seguinte.
O prazo para ele ser estabelecido é
31 de agosto do primeiro mandato. Ele é o centro do planejamento
orçamentário e condiciona os

demais instrumentos. Também
define as diretrizes, os objetivos e
metas da administração pública.
Já a LDO é definida anualmente e deve ser discutida dentro das regras do PPA. A proposta
deve ser enviada, pelo Executivo
ao Legislativo, até dia 15 de abril.
A aprovação deve ocorrer até o
dia 30 de junho. Ela deve compreender as metas e prioridades
da administração para o exercício financeiro subseqüente
Por fim, a LOA também é
anual. Seu projeto deve ser enviado, pelo Executivo ao Legislativo,
até dia 31 de agosto. A aprovação
deve ocorrer até 15 de dezembro.
A Loa apresenta a estimativa da
receita a ser arrecadada e sua aplicação no ano de vigência, bem
como a distribuição das despesas.

ENCARTE
ESPECIAL

População organiza plebiscito
e reivindica constituinte para
mudar sistema político

Por que a saúde e a educação
públicas têm tantos problemas, os
professores recebem tão pouco e
faltam creches? Por que o transporte
é tão caro e de péssima qualidade?
Por que o dinheiro que deveria ir pra
área social vai pro bolso dos ricos?
Porque é preciso fazer reformas profundas no nosso país, mas com o
atual sistema político não dá! Nele o
povo não está representado.
No atual sistema político, as
empresas ¬ financiam mais de 90%
dos recursos das campanhas eleitorais, os eleitos são controlados pelos
interesses delas e não dos cidadãos
que votaram. Além disso, existe uma
grande distorção na democracia
representativa atual. Consequentemente, o povo está subrepresentado.
Apesar de existirem muito mais
trabalhadores que patrões, os empresários têm metade do Congresso,

apesar de serem a minoria da população. Em junho de 2013, o povo foi
às ruas, se chocou com as instituições do país e deu o seu recado: o
atual sistema político não nos representa! Mas a maioria dos deputados
e senadores barrou a convocação da
Constituinte exclusiva. Querem manter tudo como está.
Por isso, não podemos deixar
nas mãos deles a responsabilidade
para mudar: precisamos de uma
Assembleia Constituinte com representantes eleitos sob novas regras e
exclusivamente para criar um novo
sistema político com mais democracia.
A população está se organizando e construindo o Plebiscito
Popular para dar voz ao povo, juntese a nós! Os interesses da maioria
explorada e oprimida que constrói
a riqueza da nação devem ser respeitados!

O atual congresso, cuja maioria é eleita com a grana dos poderosos quer manter as coisas
como estão, e piorar! É por isso que depois de boicotar a proposta de Constituinte,
ou seja, de não dar a palavra ao povo, se apressa em aprovar uma contrarreforma
política que, entre outras coisas, mantém o financiamento das campanhas eleitorais pelas
empresas. Os capitalistas investem e a eles os eleitos prestam contas.

Já somos em 800 comitês em todo
o Brasil! A campanha do Plebiscito
Popular pela Reforma Política continua se espraiando pelos quatro cantos do Brasil. Por meio da criação de
grandes comitês organizadores e da
fundamental discussão em pequenos
locais ou comunidades, a ideia de
que é necessário e urgente convocar
e eleger uma assembleia constituinte exclusiva para mudar o sistema
político nacional vai ganhando a
opinião popular.
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Congresso ainda não
representa o povo
Inúmeras pesquisas atestam que vem
crescendo a insatisfação do povo brasileiro
com a política. Em agosto de 2003, 36% da
população não tinham preferência por nenhum partido (Ibope). Em fevereiro de 2014,
a proporção subiu para 66% (Datafolha). Além
disso, vem caindo o grau de confiança das
pessoas nas instituições políticas. O Índice de
Confiança Social (ICS) do Congresso Nacional
caiu de 35% para 29% entre 2009 e 2013,
enquanto o ICS dos partidos caiu de 31% para
25% no mesmo período (Ibope).
De acordo com os movimentos e organizações que participam da campanha
do Plebiscito Constituinte, a forma como o
sistema político brasileiro está estruturado
atualmente é a principal responsável por este

descrédito.
Eles alegam que por isso o Congresso
Nacional não é capaz de representar o povo
brasileiro, pois o que predomina é a lógica
dos poderosos contra os interesses do povo
oprimido, fazendo do Congresso um balcão
de negócios.
O financiamento empresarial de campanhas eleitorais, as distorções na representação dos estados, a exclusão de setores
oprimidos da sociedade, entre outros fatores,
contribuem para que o povo, seus anseios e
necessidades quem em último plano na pauta do Congresso, alegam os organizadores da
campanha. No gráfico ao lado é possível ver
a distorção entre o perfil socioeconômico da
população e da Câmara dos Deputados.

Juventude das ruas está
desiludida com o voto

Os jovens saíram as ruas no
ano passado para cobrar melhorias no serviço público como
educação, saúde, segurança e
emprego. Além disso, se mobilizaram para fazer os ‘rolezinhos’
e ocuparam shoppings. Contudo o ativismo que foi embalado
pela grande mídia e ganhou as
redes sociais não ‘virou’ cidadania e participação política. Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apontou redução
no número de títulos eleitorais
na faixa de 16 a 18 anos. São
53,4% menos eleitores com
16 anos, em comparação com
2010. Entre o eleitorado com
idade de 17 anos, o número diminuiu 26,9%.
O desinteresse dos jovens
pela política é apontado como
um dos fatores para queda na
retirada do título eleitoral. Para
o coordenador de comunicação
do TER-PR, Marden Machado, a
queda reflete apatia política: “O
recadastramento em si não tem
influência no número de eleitores
aptos e o que se observa são os
jovens menos interessados nas
eleições”, acredita.
A dificuldade de transformar
indignação em participação também foi percebida pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.
Ele avalia que aqueles que estiveram nas ruas, na verdade, fiz-

eram um ato político e que isso
deve ser mantido no processo
eleitoral. “Eu, ao invés de ficar
reclamando aquilo que os outros
fazem, aquilo que os outros têm,
acho que a gente tem que trabalhar para transformar nosso
sonho em coisas concretas. De
vez em quando, nós temos que
nos perguntar: o que que eu fiz
ou o que tenho que fazer, além
de sentar no sofá, na frente da
televisão, do computador e xingar todo mundo, dizer que ninguém presta? Qual foi a minha
ação para criar o mundo que eu
quero criar?”, avaliou.
#Votosim
Michelle Passos, 17 anos,
estudante de escola pública em
Curitiba e trabalhando em laboratório de próteses dentárias
é uma “curva” fora do rio. Ela
está em processo de retirada
do título eleitoral, mesmo assim
já se manifesta nas redes sociais. Sobre o primeiro voto, ela
pensa: “Eu irei votar, pois são os
eleitores que fazem o país e decidem quem irá governá-lo. Então
se queremos mudança e melhoria, como cidadãos, devemos
fazer a nossa parte! Quem não
vota não contribui com o desenvolvimento político e ético do
país”.
* Matéria de Manoel Ramires
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Candidatos eleitos custam em média R$ 1 mi
Por que o sistema
político é tão ruim?
Quando a ditadura foi derrubada em 1985, o movimento das massas
afirmou a necessidade de novas instituições no país, mas foi contido pelos
acordos entre as cúpulas da ditadura e dos partidos Arena e MDB.
Assim, a atual Constituição (1988) é parte dessa contenção, da “transição conservadora”, sem ruptura. Os parlamentares eleitos com as regras
herdadas da ditadura para o Congresso Nacional eram os mesmos que participavam da Assembleia Constituinte. Além disso, ela não tinha soberania,
pois estava sob tutela do Judiciário e do governo saídos da transição conservadora.
Apesar de alguns poucos avanços no papel, a Constituição de 1988
preservou muitas instituições criadas ou aprofundadas pelo regime militar,
como a polícia militarizada que assassina a juventude nas periferias, a manutenção da estrutura fundiária, o pagamento da dívida pública, a anistia
aos torturadores e assassinos etc. O resultado disso é um sistema político
antidemocrático e de restrita participação popular.
Campanhas milionárias, compra
de votos, ruas inundadas de materiais, santinhos etc. De 2 em 2 anos
é a mesma história. Dezenas de candidatos concorrem nas eleições, mas
em geral são eleitos aqueles que têm
as campanhas mais caras. É isso que
prova a pesquisa realizada pela Associação dos Consultores Legislativos e
de Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados (ASLEGIS),
ilustrada no gráfico ao lado. A média de
gasto de campanha dos candidatos a
deputado federal eleitos é de RS 1 milhão, enquanto a dos não eleitos é de
R$ 200 mil. Em alguns estados, como
São Paulo, o gasto é ainda mais alto e
chega a R$ 4 milhões. Mas quem paga
essa conta?
Sai do bolso do candidato? Certamente não. A maior parte dos parla-

mentares é eleito com financiamento
empresarial, feito por empresas que
evidentemente esperam um retorno de
seu investimento. Só a Friboi tem 41
deputados e 7 senadores financiados
na última eleição. Em 2012, as construtoras Andrade Gutierrez, Queiroz
Galvão e OAS lideraram o ranking de
doações privadas nas eleições municipais, somando 18% do tal doado por
empresas.
O resultado é a interferência das
empresas na leis, licitações, decisões
do parlamento que deixa de estar subordinado à vontade do povo e passa
a se subordinar à vontade das próprias
empresas e seu compromisso com
o lucro. Para mudar essa situação, é
preciso acabar com o financiamento
empresarial, o que só uma constituinte
poderá fazer!

Um eleitor não
é igual a outro
No Brasil, as lutas pelo direito ao
voto vêm de longa data e garantiram o
voto das mulheres, depois dos soldados e analfabetos. Desde 1989 todos
podem votar diretamente para presidente. Porém, persiste um problema:
nas eleições para a Câmara dos Deputados o poder de voto do eleitor varia
conforme a unidade da federação. As
quantidades de deputados que cada estado pode eleger são diferentes e, em
geral, estados com mais eleitores elegem mais deputados. Mas a proporção
entre o tamanho do colégio eleitoral e o
número de vagas que cada estado deve
ocupar na Câmara não é a mesma em
todos os lugares.
Por exemplo: enquanto em um estado a proporção é de um deputado a
cada 432 mil eleitores, em outro é de
um a cada 33 mil. Assim, o voto dos
eleitores de estados com proporções
maiores exerce menor influência sobre
o poder legislativo.
Esta distorção impede a maioria do
povo trabalhador, concentrada em áreas

populosas, de ter uma representação
mais justa; e favorece a eleição de representantes das oligarquias locais, onde
reina ainda mais o poder econômico dos
latifundiários e grandes empresários.
A igualdade do poder de voto é
uma questão básica de qualquer democracia. Lutamos para que cada eleitor
tenha direito, de fato, a um voto!

Compartilhe sua mobilização
A comunicação do Plebiscito Popular por uma Constituinte está de email
novo! Mande notícias, materiais e matérias sobre as atividades do seu comitê
para comunicaconstituinte@gmail.com e tenha suas ações estampadas aqui na
página nacional.
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Por que uma
Constituinte do
Sistema Político?

Opinião: Recomeçou o jogo
Por D. Demétrio Valentini*
Estava na cara que este ano teria dois tempos. Como no futebol, o primeiro tempo já foi, com
a Copa e tudo. Agora começa o segundo tempo.
É o processo eleitoral, que terá seu desfecho em
outubro. Se no futebol é quase inevitável a suspeita de parcialidade do juiz, no processo eleitoral
brasileiro a preocupação maior se refere, exatamente, aos vícios do sistema jurídico que rege as
eleições. Já faz tempo que o ordenamento eleitoral produz evidentes distorções, sobretudo pela
demasiada influência do poder financeiro sobre
as campanhas eleitorais. Já faz tempo também
que se tenta mudar este sistema, mas os que dele
se beneficiam são também aqueles que usam o
seu poder para impedir as mudanças necessárias.
Como sair deste impasse?
Já cansamos de constatar que um Congresso Nacional, definido sob os condicionamentos do
atual sistema eleitoral, não vai querer modificar os
dispositivos que o produziram. Ao mesmo tempo,
precisamos nos dar conta de que nossa Constituição já prevê instrumentos democráticos apropriados, que permitem aos cidadãos retomar em suas
mãos a competência e a responsabilidade de as-

sinalarem aos congressistas as mudanças que se
fazem necessárias, e urgir que elas sejam feitas
tempestivamente.
Não vamos esperar o resultado eleitoral
para nos mobilizarmos em torno das oportunidades de mostrar diretamente a vontade dos
cidadãos sobre a reforma política. Para isto, estão em andamento duas iniciativas que podem
receber nosso apoio político. A primeira consiste
num “Projeto de Iniciativa Popular pela Reforma
Política e Eleições Limpas”, lançado pela “Coalizão Democrática”, que tomou força a partir de
um convite para a participação lançado pela
CNBB, que continua incentivando a coleta de
assinaturas. A outra iniciativa consiste na realização de um Plebiscito pela convocação de uma
Assembleia Constituinte Exclusiva para realizar a
Reforma Política. Este plebiscito será feito na Semana da Pátria. Se nos lembramos da força que
teve o plebiscito contra a ALCA, podemos apostar
neste também e virar o jogo.
* D. Demétrio Valentini é bispo da diocese de Jales-SP. Acesse e
leia artigo completo http://plebiscitoconstituinte.org.br/noticia/
recome%C3%A7ou-o-jogo

Como participar do plebiscito popular?
É a realização de uma assembleia de representantes
eleitos pelo povo que recebem
o mandato para criar ou modificar a Constituição e definir as
regras e o funcionamento das
instituições do país, como o
governo, o congresso e o judiciário, por exemplo. A Constituinte que propomos deve servir
para mudar as regras do sistema político e abrir caminho
para as aspirações populares,
como saúde, educação, transporte e reforma agrária.
Por que uma Constituinte
para mudar o sistema político?
Para solucionar os principais
problemas da sociedade (educação, saúde, moradia, segurança, transporte, terra etc.)

precisamos mudar as “regras
do jogo”, mudar o sistema
político. Como não esperamos
que esse Congresso “abra seus
ouvidos”, organizamos um
plebiscito popular que luta por
uma Assembleia Constituinte
exclusiva e soberana do sistema política.
Por que a Constituinte
deve ser Exclusiva e Soberana?
Deve ser exclusiva para que os
representantes sejam eleitos
exclusivamente para isso. Ou
seja, não serão os deputados
atuais, já que não iriam caçar
seus próprios privilégios. Deve
ser soberana para ter o poder
soberano de mudar o sistema
político. Ou seja, estará acima
de todos os outros poderes.

Os Comitês Populares são os instrumentos para quem deseja construir e participar do
Plebiscito. Trata-se de um grupo de organizações e/ou pessoas responsáveis por organizar
as atividades relativas ao Plebiscito durante o
ano todo.
A arrecadação de votos do Plebiscito Popular ocorrerá na Semana da Pátria (01 a 07
de Setembro de 2014), aonde todos responderão à seguinte pergunta: “Você é a favor
de uma Constituinte Exclusiva e Soberana do
Sistema Político?”. No último dia de votação,
07 de Setembro, convidaremos todos a irem às
ruas para participar do 20º Grito do Excluídos.
Pode-se organizar um Comitê Popular nos
estados, municípios, bairros, escolas, igrejas,
sindicatos, associações de bairro, universidades, comunidades rurais, grupos culturais,
ou seja, em qualquer local que reúna os interessados em participar da Campanha. Já são

centenas de comitês organizados por todo
país, que realizam palestras, cursos de formação, panfletagens, manifestações, entre outras atividades.
PARA CRIAR UM COMITÊ
Basta que tenha uma pessoa interessada
em participar do Plebiscito para que o Comitê
exista. A partir daí, pode-se chamar familiares,
amigos, colegas de escola, pessoas próximas
para juntarem-se e organizá-lo. Formado o Comitê e em contato com os Comitês do seu município, de municípios próximos ou do seu Estado é só começar a organizar atividades! Tudo
isso ajudará a multiplicar a ideia do Plebiscito
para que se colete ao menos 10 milhões de
votos por todo o Brasil. A meta da Campanha é
ter ao menos um Comitê Popular em cada bairro das grandes cidades, em cada município do
interior, em cada paróquia, assentamento, comunidade de todos os estados brasileiros.

COTIDIANO
retirando funções

Renovação de terceirização
na Smab custa R$ 14 milhões
e retira funções de motoristas
concursados na Central de
Abastecimento.

Mande suas críticas dúvidas e sugestões
para os diretores do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br
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seguir aprendendo
Em visita ao Museu de História
Natural do Capão da Imbuia,
aposentados participam de palestras.

Aposentados
destacam
preservação
histórica

Desocupados
Licitação retira função
de motoristas da
Prefeitura de Curitiba
Foto: Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

O

Motoristas com mais de 20 de casa se queixam de serem inutilizados

A

Por Manoel Ramires

Prefeitura de Curitiba realizou
licitação para contratar por mais
três anos empresa que prestará
serviço de “transporte, carga, descarga de
mercadorias da Central de Abastecimento” ao custo R$ 14 milhões. O pregão
eletrônico é polêmico por dois motivos.
Primeiro porque a Secretaria de Abastecimento possui 14 motoristas concursados no local. Eles se sentem abandonados
pela gestão, pois têm experiência e estão
aptos ao trabalho. Segundo porque o secretário da pasta, Aldo Fernando Klein
Nunes, foi presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Cargas do
Paraná (Setcepar) e é Diretor da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, segundo o site da própria
Prefeitura, o que dá o tom de preferir a
terceirização ao concurso público.
Os motoristas contam que estão
sem atividades porque não têm caminhões para trabalhar ou estão em ma-

nutenção. Mais do que isso, se sentem
desvalorizados. “São mais de 20 anos de
carreira sendo postos de lado”, lamenta
Marco Moloto.
A categoria desconhece qual será
seu destino após a renovação da terceirização. “Um dos critérios de remoção
(para outra secretaria) é a formação profissional e cursos, contudo, isto não estava previsto no edital do concurso há 20
anos”, reclama outro servidor.
Opção polêmica
O Sismuc questionou o pregão
eletrônico. Para o sindicato, o papel da
gestão é zelar pelo dinheiro público e utilizar seus servidores. Para Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc, o
secretário deveria criar mecanismos para
realizar concurso público e não renovar
terceirizações.
“É muito ruim a opção pela terceirização adotada pelo secretario de Abastecimento (Aldo Fernando Klein Nunes)
e também diretor da Federação das Empresas de Cargas”, cobra.

s servidores aposentados
da Prefeitura de Curitiba
fizeram visita ao Museu
de História Natural, localizado
no Capão da Imbuia. A atividade
foi realizada pelo coletivo, coordenado por Salvelina Borges. No
local foram realizadas duas palestras. Uma discutiu a importância
da mobilidade urbana. A outra
apresentação abordou a educação
ambiental.
A palestra sobre mobilidade
urbana foi dada por Érica Nickel,
gestora de projetos. Ela promoveu
uma visita guiada pelo parque, orientado a todos sobre a importância de respeitar a sinalização de
trânsito. Para ilustrar a atividade,
placas foram afixadas ao longo

Foto Arno Emilio Gerstenberger

do trajeto. Para Salvelina Borges,
o encontro valoriza os trabalhadores que prestaram serviço aos
curitibanos e à cidade: “Foi um
reconhecimento pelo trabalho
daqueles que construíram a cidade. Abrir o Museu para eles foi
um prêmio”, comemora.
Já a apresentação sobre educação ambiental focou em taxidermia,
que é a arte de montar ou reproduzir
animais para exibição ou estudo. As
explicações de como os animais são
encontrados, conservados e qual é
o objetivo de ter um museu como
este foram realizadas pelo diretor
Vinicius Abilhoa, pelo biólogo Marcos Bejenski e pelo assistente técnico Paulo Gomes. “Nosso intuito,
com a visita, é expor a importância
de preservação da fauna e flora do
mundo”, explica Gomes.

8

DENÚNCIA

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

pedágios nas praias, catracas nos parques

Além da receita de entradas, setor privado poderá
explorar trabalhadores, equipamento e animais

Prefeitura pode privatizar Zoo
Foto: Phil Batiuk

A

Por Phil Batiuk

Prefeitura Municipal de
Curitiba anunciou no início do ano a recuperação
do pavimento da via secundária
de acesso ao Zoológico Municipal de Curitiba, pela Avenida
Marechal Floriano Peixoto. Para
justificar a obra, confirmou média de público de 700 mil pessoas
por ano. “Se forem consideradas
ainda as visitas de grupos escolares - essas crianças não passam
pelas roletas -, este número se
aproxima de um milhão de pessoas por ano”, acrescentou a nota
publicada no Portal da cidade na
internet, em 16 de janeiro. Acontece que a gestão estuda privatizar o Zoológico, só ainda não decidiu como. Assim, esse número
representa um milhão de novos
pagantes para bem aventurados
empresários, que poderão explorar comercialmente o local.
Dois vereadores já deram a
letra. A primeira proposta é do
apresentador Cristiano Santos,
do PV, partido com forte influência na Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SMMA). A sugestão do parlamentar mais votado
da capital na última eleição prevê
a “adoção” do espaço por empresas privadas. “A adoção funcionaria de forma similar ao que acontece hoje com o Jardim Botânico,
adotado pelo grupo O Boticário
desde 2008”, explica a matéria de
22 de novembro de 2013, no website oficial de Santos. Não está
clara de que maneira a tal adoção
difere de outra proposta apresentada, a concessão.
Foi Chico do Uberaba (PMN)
que sugeriu o modelo concessionário, em 15 de janeiro deste
ano. Chico foi mais longe que
seu colega e apresentou requerimento (044.00085.2014) pedindo
à SMMA um estudo que “garanta
a eficácia do processo licitatório
de concessão de uso do Zoológico de Curitiba”. Para ele, adoção e
concessão seriam a mesma coisa,
já que ele também cita o Jardim
Botânico em sua proposição. Fica
evidente que a adoção, bem como
concessão, são apenas palavras
usadas para maquiar a possibilidade de cobrar entrada para acessar zoológico e parques por parte
dos vereadores.

Cobrança em estudo
Recentemente, no dia 23 de
julho, o Sismuc levou pautas urgentes dos servidores públicos
municipais na antepenúltima
audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), no Boa
Vista. Lá, o superintendente Raphael Rolim de Moura, do meio
ambiente, confirmou o boato de
que a Prefeitura estaria estudando
a proposta. O sindicato é contra
qualquer formato de privatização, seja por meio de concessão,
terceirização, adoção ou mesmo
parcerias público-privadas. Por
isso, encaminhou ofício ao Meio
Ambiente questionando o processo de concessão, o custo da
entrada no Zoológico e parques,
possíveis isenções e como estas
seriam pagas. Em virtude dos
questionamentos, a Secretaria do
Meio Ambiente marcou reunião
para o dia 18 de agosto, às 11
horas, com a presença do Secretário Renato Eugênio de Lima e
do superintende Rolim de Moura. Ambos devem expor o projeto
de cobrança que está sob análise
do Controle Ambiental.
Para a direção do Sismuc,
este é um ataque ao direito à
cidade, uma multiplicação da
política de catracas, além de ser
um afago no já bilionário empresariado local. “É mais fácil vender
a gestão. Mais do que fácil, é mais
interessante, pois cria um novo
balcão de repasses daquilo que é
público para particulares”, questiona o coordenador Arno. Com
a palavra, a gestão.
‘Pague para ver’ desagrada
O Seu Antônio já está perto
da aposentadoria e conta que ama
o que faz. Está ali porque se especializou e buscou trabalhar diretamente c o m
grandes
animais.
“Eu fiz
concurso
para ser
tratador,
não faço
outra coisa.
Senão volto pra
firma, de onde saí, ou
me aposento”, protesta. O
servidor não quer uma chefia
privada no zoológico que hoje é
público. É que o setor empresar-

ial transforma em exploração de
lucro o que antes era usufruto de
recursos comuns, que já vêm do
trabalhador por meio de impostos.
Hoje, famílias grandes, com
mais de três crianças, nem sempre com ambos os pais, veem o
zoológico como uma das poucas
opções gratuitas de entretenimento sustentável em Curitiba.
Essas pessoas, que muitas vezes
vêm de regiões metropolitanas
e, portanto, já pagam pelo transporte para chegar no Alto Boqueirão, provavelmente perderão
a opção de fim-de-semana simplesmente por não poderem arcar com a elitização do espaço,
que passará a cobrar entrada. “Eu
mesmo, quando estou com pouco dinheiro, posso fazer uns sanduíches em casa, pegar meus dois
filhos e usar a tarifa domingueira
para ter um lazer de baixo custo.
Se for privado, não poderei mais
fazer isso”, depõe Arno Emilio
Gerstenberger Junior, coordenador do Sismuc.
Ruim para a sociedade,
péssimo para o trabalhador
Outro servidor admitiu ser
contra a privatização. “Aqui tem
muita perseguição”, explicou. Se
já existe clima ruim entre gestão
e servidor, imagine com a privatização. Ficará à critério da nova
empresa a redistribuição interna
de competências e alocação de
pessoal, controle de freqüência,
de produtividade e das horasextras; a escala de trabalho, de
recessos e de plantões, a autorização para programação de férias,
licenças e afastamentos, quando
for o caso. Estatutário ou não, a
privatização deteriora os direitos
do trabalhador, como já queriam
FHC e Bresser Pereira.
Privatizar é...
A privatização direciona
recursos e instituições públicas
para a esfera privada, que explora diretamente sua atividade
econômica, produzindo lucro
para si em cima de usuários e
do serviço público.

ENTREVISTA

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

faixa da paz

Israel: Legítima Defesa é miopia política
Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: A ONU reconhece a
Palestina como observador internacional. A luta é pela criação do Estado Palestino. Isso ainda é viável?
Fábio Bacila Sahd: A gente tem que separar a questão política, que é o reconhecimento do Estado desde 1948 do que
se tornou uma luta humanitária. Nós
estamos assistindo o desrespeito ao direito à vida. O território já foi tornado
inviável pela colonização israelense. A
4ª convenção de Genebra veta ocupação pelos dominantes, mas Israel não
reconhece o acordo. Esse processo inviabiliza a criação de um Estado Palestino
na Cisjordânia.
JS: Como e por que houve a redução do
território Palestino?
FB: O Estado de Israel, através de um
conceito de etnocracia, controla toda
Palestina histórica e fomenta a colonização de todo o território. O terreno
dentro da Faixa custa muito menos do
que em outras áreas. Por isso, há um
movimento autônomo de colonos e
um apoio estatal, desde 1967. Aí o território se diminui. Israel não reconhece
o direito ao Estado Palestino. Eles distinguem território de população e o território é passível de colonização.
JS: Este conflito tem semelhança com
outras guerras?
FB: Há semelhança com o processo de
colonialismo na África. Não é a toa que

a Organização Pro Unidade Africana,
em 1970, considerou a questão palestina um ponto africano. Israel, por outro
lado, foi o principal parceiro comercial
da África do Sul durante o regime do
Apartheid. Portanto, o processo de segregação guarda semelhanças a medida
que se tem estradas exclusivas para judeus e outras para cristãos, mulçumanos, palestinos nos territórios ocupados.
JS: Quem dá carta branca para que haja
o genocídio?
FB: Os EUA violam as leis que garantem
o direito humano vetando as resoluções
que condenam a colonização da Cisjordânia. Recentemente, eles reabastecem o estoque de armas de Israel, que é
usada contra a população civil.
JS: Você acha correto o argumento de
legítima defesa de Israel?
FB: O argumento de legitima defesa
não pode ser utilizado para justificar
ocupação militar. Isso é desconhecimento da legislação internacional.
Nenhum ocupante pode alegar autodefesa. O uso de bombas de fragmentação e outras armas com efeito devastador em Gaza, que tem uma área
menor do que Curitiba, no centro e
em uma região altamente populosa
demonstram que não é autodefesa.
Israel poderia usar armas de alta precisão para coibir o lançamento de
foguetes (do Hamas). Isso é mito
político.

Não é uma guerra. É genocídio. O conflito entre o Estado
de Israel e o Hamas no mês de julho deixou mais de mil
mortos do lado palestino e menos de 10 óbitos por parte
dos israelenses. A desproporção da força empregada
faz com que a maioria dos países membros da ONU e a
comunidade internacional condenem os ataques à
Palestina. Do outro lado, os EUA, que fornece armas a
Israel e parte da imprensa brasileira apostam no argumento da legítima defesa de Israel. Nesta entrevista com
o professor e historiador Fábio Bacila Sahd, a tese que
prevalece é o respeito à humanidade, a dignidade
humana e o direito à vida contra a limpeza étnica.
JS: Qual é a sua opinião com relação a postura do governo brasileiro que condenou a
violência?
FB: A Dilma Rousseff não fez nada além do
que manda a constituição, que é defender
os direitos humanos. O Brasil assina praticamente todos os pactos internacionais de
defesa dos direitos. O Uruguai, o Equador, a
Bolívia, Argentina e Venezuela também repudiam os ataques.
JS: A guerra não poderia poupar inocentes?
FB: Israel tem tecnologia para identificar
quando o alvo são crianças e mulheres ou
pessoas armadas. No entanto, eles não fazem.
Um relatório da ONG Human Rights Watch
(www.hrw.org) mostra que Israel tem armas
de alta precisão utilizadas de forma imprecisa. Por isso, em 2009, a ONU considerou os

ataques contra a população como intencionais. Ou seja, é terrorismo de Estado.
JS: Há esperança para o povo palestino
FB: Sempre há esperança, pois um projeto colonial jamais prosperou. O único problema é
um estado racista, que promove segregação
social, que sequer tem apoio de sua própria
população. As vozes dissonantes em Israel
são muito importantes. Do lado palestino,
as pessoas não desistem de seu sonho. Do
ponto de vista mundial, testemunhamos os
maiores protestos contra Israel. Então, enquanto houver solidariedade, há esperança
interatividade
Confira imagens do ato na
Galeria de Fotos no site do SIsmuc.
www.sismuc.org.br
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Acesse o site do Sismuc pelo
seu celular usando o QR code
do Sismuc.

com riscos no prato

Gestão afirma que está tentando controlar as pragas.
Pela primeira vez, secretário foi à mesa de negociação.

Central de Abastecimento
infestada de ratos e pombos
A

Por Manoel Ramires e Phil Batiuk

Foto Manoel Ramires

teria sido destacado como exemplo na área. “Estamos resolvendo”, resumiu Aldo Fernando
Klein Nunes, secretário. A medida, entretanto, não chegou a
ser divulgada, sequer entre os

Foto: Phil Batiuk

Central de Abastecimento é responsável
por armazenar os alimentos que são destinados para
32 Armazéns da Família de Curitiba. Localizado no Capão da
Imbuia, a reportagem do Sismuc
flagrou o local sofrendo com
infestação de ratos e pombos
no mês de julho. A comida fica
exposta às fezes e urina desses
animais, denunciam servidores
públicos. Um trabalhador contou que as caixas têm que ser
movidas constantemente para
encontrar os ratos mortos. Além
da falta de higiene e do risco à
saúde, banheiros também estão
interditados. O Sismuc acionou
a Prefeitura para denunciar o
problema. A resposta da gestão
só ocorreu depois que a denúncia chegou às páginas e na TV. O
secretário Aldo Fernando Klein
Nunes interrompeu as férias
para explicar-se.
Por cima, os pombos invadem a Central de Abastecimento
e defecam nas paredes e nos alimentos. Por baixo, os ratos tomam conta do local, sempre entrando pelos buracos da parede.

O Sismuc recebeu a denúncia no
dia 3 de julho e imediatamente
acionou a Prefeitura. No entanto, em visita ao local no dia
23, constatou-se que a empresa
terceirizada para acabar com a
praga espalhou caixinhas para
pegar ratos do lado de fora do
prédio. Por outro lado, do lado
de dentro, no chão e na parede
os alimentos seguem em contato
com as fezes.
“A gente se preocupa muito
com a qualidade do alimento
que chega à mesa do curitibano.
Os riscos de as pessoas contraírem uma doença sem saber
é enorme”, alerta Arno Emilio
Gerstenberger Junior, coordenador do Sismuc. A limpeza do
local é terceirizada para empresa
Tecnolimp.
Outro lado
Em reunião emergencial
com o sindicato, a gestão se defendeu: “Há três semanas não
encontramos ratos lá dentro,
pois estamos realizando o controle do ambiente”, garantiu
Marcelo Munaretto, superintendente da Smab. Ele explicou
que está sendo implementado
programa similar ao realizado
no Mercado Municipal, que

Munaretto, superintendente da Smab, admite pragas, mas diz que ambiente está controlado.

trabalhadores da Central, que
ainda registram a presença das
pragas no local.
Desperdício
Segundo servidores municipais, teria ocorrido desperdí-

cio de 200 mil litros de leite
contaminados ou vencidos.
Contudo, o número foi questionado pela Smab. Segundo o
secretário, apenas 30 mil litros
foram jogados fora.

CONJUNTURA
sindicalizar e informar
Para economista Marcio Pochmann,
direção sindical deve ter novo perfil

14ª Plenária da CUT
discute a necessidade de
formar novos dirigentes e
investir em comunicação
Foto: Dorival Elze

Faça como outros 11 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalize-se!
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curtas

OAB Paraná instala Comissão de
Direito Sindical
Por OAB Paraná

A OAB Paraná instalou Comissão de Direito Sindical. Presidida pelo
advogado André Passos, a comissão terá como foco a inserção do
Direito Sindical nos debates com a sociedade e a capacitação do
advogado em temas atuais da área. A primeira reunião do grupo
contou com a presença do presidente da Seccional, Juliano Breda, e
do vice-presidente Cássio Telles, que ressaltaram a importância do
tema e da atuação do grupo. “A melhoria das condições das relações
de trabalho se dá através do entendimento entre os sindicatos dos
empresários e dos trabalhadores. Os profissionais do direito que
auxiliam nesta melhoria da sociedade. Nestes últimos meses o Brasil
tem apontado cada vez mais a necessidade de que todos entendam estas relações. As grandes paralisações do serviço público, as
campanhas salariais, a própria concorrência dos produtos brasileiros
com outros países, tudo isso decorre de uma relação muito forte com
o Direito Sindical”, explica Passos.

Beto Richa multado cinco vezes
por usar a máquina pública
Por Manoel Ramires

O governador e candidato à reeleição Carlos Alberto Richa foi
condenado cinco vezes em 15 dias (15 a 31 de julho) por utilização
da máquina pública. O ex-prefeito de Curitiba foi condenado por
fazer promoção pessoal em período eleitoral por sites oficiais da
Copel (duas vezes), da Sanepar, e das contas do Governo do Paraná
no Twitter e no Facebook. A decisão da Justiça Eleitoral, inclusive,
obrigou o órgão público a retirar do ar suas contas nas redes sociais. Cada multa por uso do patrimônio dos paranaenses é de R$
5.320,50, com adicional de R$ 10 mil por dia, caso a publicação não
seja removida. Além dessas condenações, o Tribunal Regional Eleitoral (TER-PR) também negou recurso ao governador que havia sido
condenado por campanha eleitoral antecipada durante convenção
que o indicou candidato. “O exercício de tal direito não pode extrapolar as balizas pelas quais se busca dentro do processo democrático,
qual seja, a realização de eleições justas e igualitárias”, sentenciou o
relator, Dr. Humberto Gonçalves Brito.

Maior central sindical do país discute rumos para melhorar condições de vida e trabalho.

Escpecial CUT
Por Luiz Carvalho e William Pedreira

P

ara o professor e economista Marcio Pochmann, a ideia de que os
movimentos sociais precisam
conscientizar as bases beneficiadas por políticas públicas
implementadas na última década soa quase como um mantra.
Durante a 14ª Plenária Nacional da CUT, em Guarulhos, ele
defendeu mais uma vez que a
ascensão econômica de 37 milhões de brasileiros da pobreza
para a classe média nos últimos 10 anos não trouxe junto a
conscientização dos brasileiros
beneficiados por essa transformação social.
Segundo Pochmann, o
desafio para o movimento sindical é justamente cumprir o
papel de agente de politização

para construir uma maioria
afinada com as reformas que
o país obrigatoriamente terá
de fazer. Entre essas, a sindical. Para isso, o professor defendeu uma fórmula baseada
num tripé formado pelo investimento em formação para
qualificar os quadros sindicais, na escolha de dirigentes de
acordo com sua capacidade de
gestão e na comunicação com
a base.
“A grande imprensa somos nós (movimento sindical). Quantos panfletos os
sindicatos fazem por semana?
Quantos jornalistas a imprensa
sindical possui? O problema é
que em muitas publicações, das
10 páginas, 12 trazem fotos do
presidente. Ou quando há uma
análise econômica, o artigo é
da Dona Leitão (ironizando
a economista global Miriam

Leitão). Essa gente não entende
nada de nós. O que precisamos
é aprimorar o diálogo com as
bases, fazer pesquisa para saber
como o trabalhador vê a nossa
comunicação”, sugeriu.
Para ilustrar a situação,
Pochmann observou que mais
de 22 milhões de pessoas tiveram acesso ao emprego
formal. Porém, de cada 10 trabalhadores, apenas dois são
sindicalizados. E 40% diz não
aderir aos sindicatos porque,
apesar de reconhecer a importância dessas organizações,
não sabe quem defende a categoria porque não está presente
no local de trabalho.
“O aprimoramento dos
quadros que temos nos sindicatos é fundamental, porque
a classe trabalhadora muitas
vezes está num nível superior
ao dos dirigentes”, pontuou.

ONU condena ataques em Gaza
e volta a pedir cessar-fogo
Por Agência ONU

Mais uma escola da ONU – que servia de abrigo para os palestinos
na Faixa de Gaza – foi atingida por bombas israelenses. “Isso é uma
afronta a todos nós, uma fonte de vergonha universal. Hoje o mundo
está em desgraça”, disse o comissário-geral da Agência das Nações
Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), Pierre
Krähenbühl, ao visitar o local. Uma avaliação inicial indica que a artilharia israelense atingiu a escola da UNRWA pelo menos três vezes.
No local estavam 3.300 pessoas em busca de refúgio. Apesar de que
ainda não se sabe quantas pessoas morreram, a Agência informou
que há vários mortos e feridos civis, incluindo mulheres e crianças,
além de um segurança da UNRWA que tentava proteger o local. “A
localização precisa da escola primária para meninas Jabalia, que
abrigava milhares de pessoas deslocadas internamente, foi comunicada ao exército israelense 17 vezes com o objetivo de garantir sua
proteção”, disse Krähenbühl, “sendo a última às 20h50 de terçafeira (29), poucas horas antes do bombardeio fatal”.

AGENDA

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

sinopse

18 de agosto

Lobo em pele de
sonho americano

Abertura cine-debate: “Os anos da
ditadura vistos pelo cinema”
Horário: 8:30
Local: Sismuc

07 agosto

Coletivo da SMAB
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

09 agosto

Mapeamento cultural - Seminários
Conferência de Cultura
Horário: 14 horas
Local: R. Luiz Xavier, 103 – Centro
Edifício Moreira Garcez, 7º andar

11 agosto

Mesa - Aposentadoria especial
educadores pré-2006
Horário: 9 horas
Local: Ed. Delta

11 agosto

Coletivo da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

11 agosto

Coletivo Educadores - Regional
Portão
Horário: 19 horas
Local: A confirmar

13 agosto

Coletivo Educadores - Regional
Cajuru
Horário: 19 horas
Local: A confirmar

18 agosto

Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

20 agosto

Coletivo dos Educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

25 agosto

Coletivo da FCC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

27 agosto

Coletivo das Finanças
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

28 agosto

Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

28 agosto

Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

01 setembro

14 agosto

Coletivo da FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Coletivo dos Delegados Sindicais
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc

01 setembro

14 agosto

Coletivo Educadores - Regional
Matriz
Horário: 19 horas
Local: Subsede Sismuc
R. Lourenço Pinto, 118

14 agosto

Mesa Privatização Zoo
Horário: 11 horas
Local: SMMA

Coletivo Educadores - Regional Boa
Vista
Horário: 19 horas
Local: Clube das Mães do Abaeté
Rua Celestino Coleto, 1710

Coletivo dos Agentes
Administrativos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

03 setembro

Coletivo dos Trabalhadores de
Escola
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

04 setembro
Coletivo da SMAB
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

01 setembro a 07 setembro

Plebiscito Popular por uma Constituinte do Sistema Político
Horário: dia todo / Local: Sismuc

E

Por Phill Batiuk

xistem três tipos de
reação ao filme O
Lobo de Wall Street.
Na primeira, o sujeito se
ofende com as fortes cenas
de loucura, sexo e drogas
pesadas. Na segunda, o sujeito se identifica com este
novo “sonho americano”,
baseado em mulheres, cocaína e o dinheiro que faturou
na fronteira duvidosa entre
mercado financeiro e esquema de pirâmide. Por fim, existe o reconhecimento do sarcasmo presente no filme de Martin Scorsese.
O filme é baseado nas memórias de Jordan Belfort – o mais típico yuppie que não
tem medo de trapacear para enriquecer, ídolo neoclássico de calouros de Ciências
Econômicas Brasil afora. O longa expõe a progressão de sua carreira como especulador.
Interpretado por Di Caprio, trabalha duro em uma corretora de Wall Street, sempre
orientado por seu mentor Mark Hanna (Matthew McConaughey). Quando finalmente é
contratado, ocorre a Segunda-feira Negra (Black Monday, no original), uma crise mundial do sistema financeiro que aconteceu em 1987. Desempregado, mas ambicioso, ele
acaba em uma corretora que lida com papéis de baixo valor, que sequer entram na Bolsa.
São negócios duvidosos, vendidos por telefone, e o estilo de vendas agressivo do protagonista dá bons resultados à empresa. A partir de lá, passa a revender ações de baixo valor
por altos preços, faturando milhões no esquema que dá vida a O Lobo de Wall Street.

resenha

Transpirando
ensinamentos

A

Por Manoel Ramires

Alegria de Ensinar”, de Rubem Alves, discute aspectos do conhecimento e os
seus meios de transferência ao longo de gerações. Ana obra, Rubem propõe que
ensinar é um exercício de imortalidade, que de alguma forma continuamos a
viver nas pessoas cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra,
sendo que, desse modo, o professor não morre jamais, estando a cada dia no pensamento
daqueles a quem ensinou.
A publicação é recomendada para a área pedagógica. Nela, o autor afirma ser preciso
ultrapassar os cinco sentidos e chegar ao sexto sentido, por ser o único que permite que
se tenha prazer com as coisas que não existem e estão ausentes.
Rubem Alves faleceu em julho. Ele
era psicanalista, educador, teólogo
e escritor brasileiro. Seu livro, pode
ser lido gratuitamente no endereço:
http://www.virtual.ufc.br/cursouca/
modulo_3/6994779-Rubem-Alves-AAlegria-de-Ensinar.pdf
Ficha técnica
Título: A Alegria de ensinar
Autor: Alves, Rubem
Editora: ARS Poética
Edição - 3ª edição, 1994.

