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/// CRÔNICA

/// EDITORIAL

Cambaleadas na vida

Os heróis têm rosto

Foto: Manoel Ramires

O cenário para o próximo ano mostra o desejo dos
servidores por mudanças estruturais. São inúmeros processos de trabalho que precisam ser revistos. São diversas as expectativas por melhorias na gestão, nos

Por Manoel Ramires

O escritor argentino Julio Cortázar
disse que “a droga e
a miséria não sabem andar juntas”.
Ele se referia ao personagem Johnny, no
conto, “O perseguidor”. Johnny Carter
é um exímio tocador
de saxofone, um
jazzman que deixou
parte de sua habilidade ser tragada pelas drogas. Talvez
por isso afirme que
droga e miséria,
combinadas, tem
como destino as
cambaleadas na
vida.
Tropeçadas tais
quais as praticadas por Johnlie, que passeava despreocupado pela Praça Santos Andrade numa manhã de mobilização popular. As pessoas, mesmo
sem vê-lo perseguindo erroneamente o chão com
os seus pés, podiam sentir sua presença ao longe.
Bastava apenas deixar-se embriagar pelo aroma
vencido de cachaça que ele exalava. Olhando pe-

salários e na saúde do trabalhador.
Nossa campanha de lutas tem como tema “Toda
cidade tem seus heróis, Curitiba tem os seus”. Aprovada na assembleia do dia 6, o slogan reforça a nossa
concepção de que uma cidade é feita de mulheres e
homens que todos os dias estão em cada local de trabalho atendendo a população com dedicação.
Curitiba só funciona porque é feita de “heróis” desconhecidos. Por isso, temos que mudar uma dura realidade, na qual os servidores vêm sendo desvalorizados.
Uma maneira de sermos vistos é cobrando da próxima
gestão espaços democráticos nos quais a população e
os servidores possam intervir. E não basta apenas sermos ouvidos. Queremos o reconhecimento, a participação efetiva na construção do modelo político de cidade.
Entendemos que essa é a forma de nos tornarmos visíveis e de garantirmos condições de trabalho adequadas
para continuar a prestar um bom serviço à população.
E, para transformamos expectativas em realidade,
precisamos construir a nossa luta. O sindicato oferece
vários espaços de debate para pensarmos coletivamente estratégias de negociações e mobilizações. São reuniões de coletivos, assembleias, cursos de formação e
atos em que os servidores podem propor mudanças e
obter conquistas. Fiquem atentos, afinal, a qualquer momento a população pode precisar de você.

las narinas, nele
se reparava os
grandes olhos
azuis, a barba
grande, o gorro
sujo e camiseta
com a inscrição
USA. Numa mão
ele trazia o maço
de cigarros, na outra, uma garrafinha plástica de
pinga.
A quem se
aproximasse,
Johnlie dizia: “Já
vou indo embora.
Vou me encontrar
com o Ivo”. E gargalhava. Segundo
conta um assistente social da
FAS, o homem
veio de Santa Catarina pra Curitiba. Por diversas vezes ele é levado aos abrigos municipais, mas sempre volta para o centro de Curitiba. Ou ainda se dirige
à nova casa do amigo, onde, escorado na lápide do cantor, canta repetidas vezes como seus
dias são incertos enquanto tenta ao máximo
se equilibrar.
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/// DEBATE MUNDIAL

SINDICALISMO
Organizações brasileiras
cobram reconhecimento do
Estado palestino

/// FORMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO

Sismuc participa
do 18º curso do
Núcleo Piratininga
de Comunicação

Sismuc participa de Fórum
Social Mundial Palestina Livre
Foto: Ricardo Duarte

Por Viridiana Macedo

Enquanto a Organizações das Nações Unidas (ONU) debatia a entrada
da Palestina como Estado observador,
movimentos sociais do mundo se reuniam em defesa do reconhecimento do
Estado palestino. Nos dias 28 de novembro à 1º de dezembro, aconteceu
o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, onde o tema principal foi “Palestina Livre”. A diretora do Sismuc Patrícia
de Souza Lima participou das atividades representando a entidade.
No evento, temas como “A resistência
popular na Palestina”, “Direitos Internacionais,
direitos humanos e julgamento de criminosos”
e “A Paz no Oriente Médio, dentre outros”, foram a tônica das discussões.
Lima assistiu a explanação de Rina
Castelnuovo, professora da Palestina, que fez
um relato sobre o dia a dia dos educadores na
região. Para a diretora, “é incrível que mesmo

Por Bruno Zermiani, supervisionado por Guilherme Carvalho

com todos os obstáculos colocados para entrar em sala de aula, eles enfrentam todas
essas intempéries. Isso mostra a força e obstinação da população”.
No dia 29 de novembro, mesmo dia da
Assembleia da ONU, houve também um grande ato em defesa do povo palestino, que contou com a participação de diversas lideranças
representantes das cerca de 200 organizações
de 36 países presentes que participaram do
Fórum.

/// FORMAÇÃO POLÍTICA

Filme que discute racismo e
preconceito abre o Cine Clube
Por Viridiana Macedo

O primeiro encontro do Cine Clube aconteceu dia 30 de novembro, no Sismuc, com o
filme “Vista a minha pele”, de Joel Zito Araújo, e
contou com a participação de diretores do
Sismuc, servidores e seus familiares.
O filme faz uma paródia da realidade e
mostra uma sociedade invertida, onde os negros impõem sua cultura, trazendo assim a discussão do racismo e preconceito. A escolha se
deu em função do Dia da Consciência Negra
(20 de novembro).
Zasa Almeida, inspetora de escola, trouxe
seus filhos e amigos: “viemos porque é interessante a ideia de discutir temas a partir de filme.
Não sabia que filme seria, mas achei a escolha
ótima. O racismo existe e é preciso que isso
seja exposto”.
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“A gente é acostumado a pensar de um
modo e nos acostumamos a isso”, avalia João
Guilherme Bernardes, diretor do Sismuc. “É necessário que esses pensamentos sejam indagados para conseguirmos mudar a sociedade.
É isso que queremos com o Cine Clube, que,
através de filmes, abramos o debate para questões importantes da sociedade”, finaliza.
O Cine Clube acontece mensalmente. O objetivo é realizar a apresentação de
filmes que permitam uma reflexão sobre
questões políticas e sindicais e o debate
em grupo após a exibição.
Outro projeto de formação é o grupo
de estudo sobre o “Manifesto Comunista”
de Karl Marx e Friedrich Engels, que acontece quinzenalmente, no Sismuc. Acompanhe mais informações pela págna do
Sismuc na internet.

Foto: NPC

O Sismuc esteve presente no 18º curso anual do Núcleo
Piratininga de Comunicação, realizado no Rio de Janeiro, durante
os dias 22 a 25 de novembro. Neste ano, as palestras e oficinas
giraram em torno do tema “Os Trabalhadores e a Comunicação na
América Latina”.
Para a atual secretária de comunicação do Sismuc, Marcela
Bomfim, a importância do curso está na percepção, por parte dos
sindicatos, da importância da criação e da divulgação de meios
onde o trabalhador seja o protagonista. “Toda a direção precisa se
apropriar da pauta da comunicação sindical para que os trabalhadores também tenham sua voz. Os grandes jornais só reproduzem a versão dos patrões”, relaciona.
Primeiras mesas
No primeiro dia de evento, o destaque foi a mesa “A mídia e
a criminalização da pobreza“. José Claudio Alves, professor da
UFRJ, Débora Silva, representante do movimento “Mães de Maio”,
e a criminalista Vera Malaguti Batista deram depoimentos sobre
a opressão do Estado nas favelas e nas comunidades mais pobres. “Foi uma mesa que trouxe visões da academia e da comunidade sobre um assunto bastante importante, que é a relação da
mídia com a criminalidade”, enfatiza Alessandra Claudia Oliveira,
diretora do Sismuc e da CUT no Paraná.
A outra mesa do dia contou com a presença do professor de
comunicação da UFF Dênis de Moraes, que falou sobre o momento atual da comunicação na América Latina. Moraes deu destaque à lei dos médios argentina, que tenta descentralizar o poder
do Grupo Clarín, no país. “O governo Kirchner comete seus erros,
tem suas contradições, mas é o governo que criou a legislação
mais forte contra o monopólio dos meios de comunicação na
América Latina”, defendeu.
Várias experiências de comunicação sindical foram relatadas.
Projetos populares como o programa de rádio “A hora da Verdade”,
uma iniciativa do Sintese, Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Sergipe, e a revista
“Ideias em Revista”, do Sindicatos dos Servidores das
Justiças Federais do Estado
do Rio de Janeiro, foram tomados como exemplo. Mesas sobre a indústria cultural, homofobia e a violência
contra a mulher e a exibição
do filme “Carlos Mariguella”,
também estavam na programação.
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/// CAMPANHA DE LUTAS

Dezembro de 2012

Campanha de lutas 2013 traz aumento
dos pisos salariais da categoria como item principal

Prontos para 2013
Por Guilherme Carvalho

Os servidores da Prefeitura aprovaram
no último dia 6 a pauta geral de reivindicações. O documento será apresentado à
nova gestão do futuro prefeito de Curitiba
Gustavo Fruet. Dentre os principais itens
aprovados está o aumento dos pisos salariais, já deliberado como principal item em
assembleia no ano passado. Os valores defendidos são de R$ 1,5 mil para nível básico, R$ 2,5 mil para médio, R$ 3 mil para
técnico e R$ 4,5 mil para nível superior,

acrescidos da inflação do período.
Ainda no que diz respeito às questões
econômicas, os servidores também aprovaram a incorporação das remunerações
variáveis e recuperação das perdas salariais históricas. De acordo com cálculos do
Dieese, o percentual atualizado, sem contar a inflação do último ano, está em 9,24%.
Outro aumento de valores está relacionado ao auxílio refeição de R$ 7,87, para R$
27. O direito deveria ser garantido a todos
os servidores, independente de salários e
jornada de trabalho, o que não acontece

Foto: Guilherme Carvalho

hoje.
Boa parte das questões são recorrentes, ou seja, já foram apresentadas às últimas gestões. Dos 46 itens aprovados na
pauta geral, também consta a implantação
de novos planos de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV), a ser construído em conjunto com os servidores. A proposta deveria acabar com a concorrência nos crescimentos e com os limites de vagas.
Saúde
No que diz respeito à saúde do trabalhador, destaca-se a defesa de exames periódicos dos servidores e a solicitação do
diagnóstico da situação epidemiológica
da categoria. O objetivo é compreender
quais são as causas
de adoecimento dos
servidores para que

possam ser prevenidas.
Assédio moral
Durante a assembleia, os servidores
também demonstraram empolgação com
o item que exige a aprovação de uma lei
municipal contra o assédio moral. A reação
aponta que o problema persiste na Prefeitura e que esta deve ser uma das bandeiras do sindicato nos próximos meses.
Entrega e ato
A entrega oficial da pauta geral de reivindicações dos servidores ocorre no dia 4
de fevereiro de 2013. A atividade será
conjugada com um ato público da categoria em frente à Prefeitura, dando as “boas
vindas” ao novo prefeito. A data para início
das negociações é 1º de março. Ana Paula
Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc,
dá o tom da próxima Campanha de Lutas:
“a luta deve continuar, porque sem
mobilização nossas reivindicações não vão
sair do papel”.

Interatividade
O decorrer da campanha, agendas de
mobilização e resultado das negociações,
incluindo as específicas poderão ser acompanhadas na página do Sismuc na Internet:
www.sismuc.org.br. Também serão enviados
boletins eletrônicos (newsletter) por email para
os servidores que estão cadastrados. Os interessados em receber o boletim devem se cadastrar
pela página do sindicato no banner “Newsletter”.
Servidores participam de assembleia no Sismuc, no dia 6 de dezembro.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

/// RECLAMAÇÃO GERAL

Depois da segunda etapa, é possível questionar distribuição por regionais

Confusão no remanejamento
da educação municipal
Por Guilherme Carvalho

Os problemas decorrentes no remanejamento de
vagas para trabalhadores da educação da Prefeitura de
Curitiba geraram uma chuva de requerimentos. Vários
servidores se concentraram, no último dia 26, no edifício
Delta, para questionar a existência de vagas em alguns
locais de trabalho e que não foram preenchidas. Muitos
reclamaram que seus pedidos para remanejamento não
foram considerados.
Diretores do Sismuc estiveram reunidos com representantes da Prefeitura, na comissão de avaliação de
requerimentos. Um total de 350 processos foram verificados caso a caso. A constatação é que um problema no
sistema Meta 4, que faz avaliações e distribuição de va-

Dezembro de 2012

gas automaticamente, teria gerado a confusão.
Segundo o diretor do Sismuc João Guilherme
Bernardes, a informação repassada por representantes
da Prefeitura é de que o Meta 4 não teria considerado
algumas vagas que haviam. “Existia a vaga, mas o sistema não considerou”, diz ele.
De acordo com informações da Prefeitura, foi feita
conferencia de cada processo individual. Todos os recursos foram revistos e cada servidor que se inscreveu teve
todo o processo revisto. Depois de divulgada a nova
listagem, foi divulgada uma pontuação diferente entre os
locais de trabalho (média ponderal). Finalizada a segunda etapa, o servidor pode questionar a distribuição feita
por regional. Diretores do Sismuc estão à disposição para
esclarecimentos no telefone 3322-2475.

/// ISONOMIA NA EDUCAÇÃO

Em defesa da
equiparação com
o magistério
Foto: Viridiana Saldanha

Por Viridiana Saldanha

/// PRÁTICA ANTISSINDICAL

Recurso contra perdas no crescimento
Por Viridiana Macedo

Servidores que se inscreveram no crescimento vertical e participaram de greve nos últimos dois anos puderam encaminhar recurso administrativo. A medida fez
parte de uma orientação do Sismuc para evitar perda de
5 pontos por dia de falta.
O período para protocolar o recurso foi dia 10 e 11.
O Sismuc acompanha agora as avaliações de pontuação

para verificar se houve prejuízos aos servidores.
Irene Rodrigues, diretora do Sismuc, alerta: “é necessário o servidor guardar o número do protocolo, esperar pelo julgamento que ocorro até dia 14 de dezembro e avisar o Sismuc que entrou com o recurso, assim
acompanhamos o desenrolar dessa história de perto”,
conclui.
Um modelo de recurso está disponível na página do
sindicato. Acesse o site: www.sismuc.org.br.

/// DELIBERAÇÕ NOS CMUM’S

Aprovada deliberação sobre escala
Por Guilherme Carvalho

A reunião realizada no último dia 26 com servidores
dos Centros Municipais de Urgência e Emergência
(Cmum’s) trouxe deliberações a respeito da escala de
trabalho. Cerca de 60 pessoas participaram da atividade
realizada no Sismuc e todos os 8 cmum’s estavam representados.
O grupo constatou que existem diferenças na escala de trabalho de local para local. Alguns trabalham na
proporção de 12/60 e outros trabalham 6 horas diárias.
Porém, o tratamento diferenciado não é completamente
repudiado por alguns servidores.
A proposta aprovada é que a negociação para um
modelo definitivo seja feita com a nova gestão. Cada um
dos representantes dos cmum’s indicados na reunião

realizarão um levantamento em seu local de trabalho. A
ideia é preencher uma planilha onde conste a relação de
todos os servidores do cmum que atuam na jornada de
30 horas semanais, indicando qual escala preferem. As
informações serão apresentadas aos novos gestores visando a possibilidade de atender a demanda de cada
um.
A coordenadora de estrutura do Sismuc Carla
Vanessa fez a seguinte avaliação: “Gostei da participação e da representatividade de todos os cmums. Isso
representa a união e mobilização da categoria e temos
que continuar mobilizados para que essa e outras questões que nos interessam continuem a ser debatidas”.
Problemas relacionados ao horário de almoço e auxílio pecúnia também foram abordados e devem voltar à
pauta em outros momentos.

Educadores da educação infantil se reuniram
dia 5, no Sismuc, para a elaboração e aprovação da
pauta para Campanha de Lutas 2013. Reivindicações novas foram incorporadas à pauta como o Dia
do Educador no calendário dos cmei’s; o fim da
terceirização da alimentação das crianças; inclusão do Sismuc no Conselho de Alimentação Escolar; inclusão digital e compra de computadores
suficientes e de bom estado para elaboração de
relatório e avaliações e, por fim, a reavaliação da
colônia de férias.
A categoria também definiu pela retirada das
30 horas da jornada de trabalho da pauta. “Mesmo
sendo uma pauta histórica, como manter às 30
horas de jornada, se o que pedimos é a equiparação com o magistério? Ou seja, queremos às 20
horas!”, diz Cathia Almeida, diretora do sindicato.
Pontos de pauta anteriores foram mantidos,
como a equiparação salarial com o magistério, um
novo plano carreira sem concorrência, maior
segurança, 33% de hora-atividade, aposentadoria
especial de 25 anos, entre outros.
Marcela Alves Bomfim, diretora do Sismuc,
reforçou a importância do encontro: “queremos que
todos tenham conhecimento do que defendemos,
não sabemos quem estará na secretaria próximo
ano, mas sabemos que temos que estar unidos e
com as nossas reivindicações claras”.
Novidade
Durante os últimos anos educadores realizaram a negociação específica em conjunto com
inspetores e administrativos de escola. Neste ano a
categoria ganhou força com a pauta da isonomia
com o magistério, o que gerou a necessidade da
organização.
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/// EM BUSCA DE ISONOMIA

/// PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sismuc ajuíza ação
pelo reajuste de 8,69%
Por Guilherme Carvalho

A impossibilidade de negociação com a administração municipal levou o Sismuc a protocolar uma ação
judicial para cobrar reajuste salarial de 8,69% aos servidores. O processo foi protocolado dia 19 de outubro,
pelo assessor jurídico do Sismuc Ludimar Rafanhim. A
ação, aprovada em assembleia dos servidores, cobra a
correção dos salários aplicada de forma diferenciada pelo
atual prefeito entre servidores municipais e professores.
De acordo com estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o reajuste aplicado exclusivamente aos
professores gera uma diferença 9,27% para os demais
servidores ao longo dos últimos anos. A situação fere o

Demonstrativo de Receitas e Despesas de Junho a Agosto de 2012

direito constitucional no que diz respeito à alteração de
remuneração, que deve ocorrer sempre na mesma data
e sem distinção de índices.
A coordenadora geral do Sismuc Ana Paula Cozzolino
faz a seguinte avaliação: “foi o último recurso usado para
buscar a isonomia. Algo que poderia ter sido resolvido no
processo de negociação se houvesse boa vontade da
gestão Ducci”.
Entenda a diferença
Os reajustes diferenciados foram aplicados por meio
de lei aprovada na Câmara Municipal, em março de
2012. Uma paralisação havia sido realizada no dia 14
daquele mês. Na ocasião, os professores tiveram 10%
de reajuste salarial, mais 8,69%, enquanto que os demais servidores ficaram com apenas 10%.

/// FALTA DE CONSIDERAÇÃO

TJ intima Prefeitura para acordo
sobre punições a excluídos
O Tribunal de Justiça do Paraná deve publicar em
breve uma intimação à Prefeitura de Curitiba cobrando
a participação em uma negociação com o sindicato. O
tema são os prejuízos acumulados pelos servidores da
saúde que realizaram greve de 73 dias pela jornada de
30 horas semanais. A informação foi publicada no último dia 27 e representa um avanço na opinião do assessor jurídico do Sismuc Ludimar Rafanhim.
Para ele, a justiça entendeu que a gestão atual
está descumprindo aquilo que havia prometido. Quando questionados sobre a realização de uma audiência
no TJ para debater o assunto, a Procuradoria do Municí-

pio divulgou o seguinte: “a mediação designada é de interesse efetivo do Município de Curitiba, que entende se
tratar de meio processual idôneo e necessário para conflitos de interesse relacionados a greves de servidores
públicos”.
Várias tentativas de reunião foram realizadas. No
período eleitoral os gestores usaram esta questão como
desculpa para desmarcar 3 reuniões. Mais recentemente, em nova tentativa, eles voltaram a cancelar o encontro.
As punições aos servidores incluem os descontos
dos dias parados, perda de licença-prêmio, atraso nas
férias, desconto na pontuação para crescimentos, entre
outros reflexos.
Foto: Guilherme Carvalho

Por Guilherme Carvalho

Resultado do Período

-5.974,31

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

428.126,86

Mensalidades Recebidas
Arrecadações

427.865,46
261,40

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

448.239,45

Despesas com Pessoal

136.874,93

Salários e Ordenados
Estágio
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Plano de Saúde
Imposto Sindical
Representação Sindical

53.646,33
2.138,00
15.189,10
3.615,50
6.710,40
3.494,40
8.676,75
216,00
43.188,45

Utilidades e Serviços

137.814,69

Associação de Classe ( Cut - Dieese )
Assinaturas - ADM
Energia Elétrica
Correios e Malotes
Telefone e Telegramas
Condomínio
Seguros
Serviços de Terceiros ( Assessorias )

27.119,15
89,50
1.103,20
20.273,94
11.844,65
4.820,51
1.442,57
71.121,17

Despesas Gerais

173.549,83

Manutenção Conservação e Limpeza
Combustíveis e Lubrificantes
Copa e Cozinha
Despesas com Condução
Despesas com Estacionamento
Despesas com Informática
Despesas Judiciais
Despesas com Xerox
Donativos e Doações
Divulgações
Lanches e Refeições
Refeição Eventual
Manutenção de Veículos
Material de Escritório
Ressarcimento
URPS
Solidariedade
Formação
Eventos
Campanha de Lutas
Processo Eleitoral
Organização Social
Organização de Base

1.841,23
2.657,73
327,00
4.512,39
1.752,25
5.737,90
16.455,98
1.647,80
1.460,00
10.280,00
2.503,46
10,00
1.635,00
3.576,48
2.810,67
8.012,10
1.458,00
27.464,05
14.324,02
8.357,26
35.837,36
7.090,83
13.798,32

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

1.627,79

Despesas Financeiras

189,08

Tarifas/Taxas
Juros Pagos

170,42
18,66

Receitas Financeiras

1.816,87

Juros Recebidos ou Auferidos

1.816,87

IMPOSTOS E TAXAS

5.973,46

PIS
Cofins
CSLL
IRRF

981,88
2.186,31
728,76
2.076,51

RECUPERAÇÕES

18.483,95

Reembolso
PIS
Cofins
CSLL
IRRF

12.510,49
981,88
2.186,31
728,76
2.076,51

Saldo Disponível em 31 de Agosto de 2012
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento
Conta URPS

129.674,96
10.498,61
34.636,23
4.427,88
80.112,24

Resumo de Junho a Agosto de 2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

428.126,86

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

1.627,79

RECUPERAÇÕES

18.483,95

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

448.239,45
136.874,93
137.814,69
173.549,83

IMPOSTOS E TAXAS

5.973,46

Resultado Junho a Agosto de 2012

-5.974,31

Curitiba - PR, 15 de Outubro de 2012
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/// VÍTIMAS DA TERCEIRIZAÇÃO

DENÚNCIAS
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Ministério Público afirma que acompanha o caso de denúncias publicadas
recentemente na página do Sismuc na série “Vítimas da terceirização”

Terceirização
precariza
atendimento
odontológico
de deficientes

Foto: Guilherme Carvalho

Por Guilherme Carvalho

Pais de Anderson, paciente, reclamam de problemas no atendimento.

O promotor de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência José Américo Penteado de Carvalho declarou que se “constatadas as irregularidades, providências
serão tomadas”. As investigações partem
das denúncias apresentadas pelo Sismuc
e que também compõem parte de um inquérito civil que corre em sua promotoria.
A repercussão do fato também resultou em uma reunião emergencial da Comissão de Saúde da Pessoa com Deficiência do Conselho Municipal de Saúde de
Curitiba. O que se viu, no entanto, é quase
nada de prático para resolver os problemas. Há poucos dias do fim do mandato
de Luciano Ducci, a tendência é que os
familiares e deficientes só vejam mudanças a partir do próximo ano. O debate foi
realizado no último dia 6, no edifício
Laucas, sede da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS).
De acordo com dados da própria Prefeitura, os pacientes que precisam de
anestesia geral têm esperado no mínimo
3 meses para o tratamento no HT. Antes
da terceirização do serviço, os próprios cirurgiões-dentistas do Amigo Especial realizavam o atendimento no Centro Médico
Comunitário Bairro Novo. O tempo de espera não passava de 1 mês.
Segundo o Plano Operativo Anual do
convênio assinado com a Prefeitura em
1º de junho deste ano, o Hospital do Trabalhador “deve atender o paciente na

integralidade realizando procedimentos
resolutivos e definitivos, nas áreas de
dentística, periodontia, cirurgia, exodontia,
com os devidos registros em prontuários”.
Especifica ainda o documento que “os pacientes devem ser contra referenciados
para a UMS Amigo Especial, após o atendimento”.
Os requisitos previstos para o HT, no
entanto, não vêm sendo cumpridos. Segundo os dentistas da unidade Amigo Especial,
que são servidores municipais, os tratamentos não são feitos por completo e muitos
pacientes retornam com problemas. Também não há registro em prontuário, nem
informações vindas do HT sobre o atendimento.
A cirurgiã-dentista do Amigo Especial,
Carolina Garcia, tem constatado problemas
recorrentes. Segundo ela, em um de seus
pacientes havia restaurações sem fazer em
menos de 15 dias de diferença, desde o
atendimento no HT. E esta não é a primeira
vez que isso acontece com o mesmo paciente. Em fevereiro deste ano, em uma consulta após o atendimento no Hospital, ela
já havia verificado a ausência de restaurações necessárias em alguns dentes.
Carla Vanessa, coordenadora do
Sismuc, questiona a forma como o problema vem sendo tratado. Segundo ela, as
denúncias não podem ser particularizadas
porque o problema é estrutural. “Precisamos mudar o modelo de gestão para resolver o problema definitivamente”, afirma.

A superintendente de gestão da SMS
Anna Paula Penteado garante que uma auditoria está em andamento e que as denúncias apresentadas estão sendo inves-

tigadas. Se os problemas forem constatados, ela admite que o convênio entre a Prefeitura e o Hospital do Trabalhador pode ser
rompido.

Terceirização disfarçada
Uma Ação Civil Pública ganha pelo Ministério Público do Trabalho determina
a proibição de terceirização de atividades-fim no HT. A decisão da juíza do
trabalho Erika Silva Boquimpani exige também a contratação de servidores
estaduais por meio de concurso público. O Governo do Estado teria 24 meses
para se adequar à decisão, sob o risco de ser multado em R$ 5 mil a cada dia
de descumprimento. O prazo final para adequação era 17 de dezembro de
2011.
A denúncia havia sido apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores da
Saúde Pública do Paraná (Sindisaúde), em 2002. Na ocasião, o sindicado questionava a manutenção de um contrato entre a Funpar e o HT para sessão de
400 funcionários não concursados, o dobro da quantidade de concursados.
Informações da assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde
(Sesa) dão conta de que os cirurgiões-dentistas prestam atendimento no Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal (CAIF). Trata-se de uma
unidade da Secretaria, criada em abril de 1992. A estrutura funciona dentro do
Hospital do Trabalhador.
Segundo apurado pela reportagem, João Luiz Carlini, que coordena a equipe, é professor da UFPR e prestador de serviço na Associação de Reabilitação
e Promoção Social Fissurado Lábio Palatal (Afissur). A assessoria de imprensa
da Sesa não soube precisar qual o vínculo dos dentistas do HT com o Estado.

Interatividade
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O conteúdo completo da série “Vítimas da terceirização”
pode ser lido na página do Sismuc: www.sismuc.org.br.
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/// QUEM EDUCA MERECE

MOBILIZAÇÃO
Servidores discutem
políticas para a
educação de olho na
próxima gestão

Profuncionário é tema
principal de seminário
Por Viridiana Macedo

Funcionários de escola se reuniram dia 1º de dezembro para debater a
situação da categoria e o programa
Profuncionário do Governo Federal. O
encontro foi promovido pelo Sismuc por
meio de um seminário, que trouxe argumentos para sustentar a implantação
da iniciativa em Curitiba.
“Temos que discutir o Profuncionário, pois é uma política que está
para acontecer. É uma reivindicação que
esteve na Carta Compromisso assinada pelo futuro prefeito Gustavo Fruet e
na Carta de Transição assinada pelo
Fábio Scatolin, coordenador da equipe
de transição do Fruet”, lembra Ana
Paula Cozzolino, coordenadora geral do
Sismuc.
Luiz Fernando Rodrigues, agente
educacional e secretário geral de núcleo
da APP, fez um histórico da luta dos trabalhadores em escola. A funcionária de

escola e técnica em multimeios, Nádia
Brixner, trouxe a realidade atual e como
o Profuncionário pode impulsionar o trabalhador a desempenhar um papel
determinante na educação (sabia mais
sobre o Profuncionário no rodapé).
“O que tem que ser feito é o funcionário se portar como alguém importante, ter nome e voz na escola, conquistando o reconhecimento. Tudo depende
da postura que se assume dentro da instituição. É necessário sempre reforçar o
mote: sou funcionária da educação, eu
também educo”, concluiu Brixner.
Miquelina Rodrigues, funcionária
de escola, mostra como é importante a
participação em eventos como este: “fui
terminar o segundo grau depois de velha, mas consegui porque tive profissionais que me ajudaram. É muito importante para conhecer gente diferente, se
desenvolver. Até a relação minha com o
trabalho mudou. Com apoio, a gente
acaba indo pra frente”.
Foto: Viridiana Saldanha
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/// TRANSIÇÃO

Sismuc cobra anistia de
servidores punidos a
coordenador de Fruet
Foto: Divulgação

Por Guilherme Carvalho

Diretores do Sismuc
receberam o coordenador da equipe de transição de governo do futuro
prefeito de Curitiba Gustavo Fruet no último dia
28. O professor da Universidade Federal do Paraná
Fabio Scatolin foi incumbido de tratar de assuntos que interessam aos
servidores municipais.
Dentre os principais temas abordados estava a
anistia (fim das punições)
aos servidores que participaram de atividades sindicais. Dentre as principais perdas estão o desconto dos
dias parados, redução de pontos em
avaliações para crescimento na
carreira e perda de licença-prêmio.
As pautas de transição dos servidores haviam sido entregues pessoalmente à vice-prefeita eleita
Mirian Gonçalves, no debate realizado dia 26 de outubro. Os itens
foram retomados ponto a ponto
com Scatolin, que se mostrou receptivo ao diálogo. “O Gustavo (Fruet)
não nomeou ninguém ainda.
Estamos fazendo o diagnóstico. Assim que soubermos quem será o
secretário de recursos humanos,
será a primeira coisa que ele vai saber”, garantiu o coordenador. A lista

deve sair no próximo dia 15.
Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc, argumentou
sobre a defesa do direito de greve. “A
greve é nosso último recurso. Fazemos quando é necessário e quando
há intransigência. Agora a gente espera o canal de diálogo”, disse.
Além da anistia, também fizeram parte dos debates o pedido de
adesão ao Profuncionário, redução
da jornada para 30 horas em toda a
saúde, aprovação da lei do assédio
moral, aposentadoria especial para
educadores, revisão do estatuto dos
servidores e a situação do Instituto
de Previdência do Município de
Curitiba (IPMC).

Saiba mais sobre o Profuncionário
O Profuncionário é um curso técnico do governo federal de formação para os Funcionários da Educação que está sendo reivindicação
prioritária da categoria. Trata-se de um curso de educação à distância, em nível médio, voltado para os trabalhadores que exercem funções
administrativas nas escolas das redes públicas estaduais e municipais de educação básica. O Profuncionário forma os profissionais nas seguintes
habilitações: gestão escolar, alimentação escolar, multimeios didáticos e meio ambiente e manutenção da infraestrutura escolar.
A adesão do programa pela Prefeitura de Curitiba vai possibilitar que estes trabalhadores possam ser enquadrados na lei federal que institui
o piso da categoria em todo o país.
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/// DOCUMENTÁRIO

Marighella:
um capítulo
a parte

9

O Jornal do Sismuc conversou com o diretor, poeta e
escritor argentino Carlos Pronzato, diretor do
documentário “Marighella – Quem samba fica, quem
não samba vai embora”. Morador de Salvador (BA)
desde 1989, quando terminou uma viagem de 10 anos
pela América Latina, Pronzato fala sobre a obra que
conta a parte da vida dedicada à luta armada de
Carlos Marighella, comandante da Aliança Nacional
Libertadora(ALN), órgão que promovia resistência à
ditadura militar no Brasil. O diretor conta sobre o
processo de criação, o contato com os companheiros
de Marighela na ALN e o papel das lutas sociais em sua
obra. Confira os detalhes na entrevista abaixo:

Por Bruno Zermiani, supervisionado por Guilherme Carvalho

Jornal do Sismuc: Marighella, mais do que um perso- dos tinham realmente vontade de colaborar. Muniz
nagem, é um símbolo. Como foi construir esse peda- Ferreira, Jorge Nóvoa, Edileusa Pimenta, que é uma histoço da vida dele?
riadora jovem que esta trabalhando com a ALN. Mas miCarlos Pronzato: Uma das coisas que me levou a fazer o filme nha principal fonte foi o cineasta brasileiro Silvio Tendler,
foi desconstruir um pouco o mito. Não
que fez um filme sobre Marighella
pra tirar isso dele, mas pra mostrar o que
em 2001. Existe pouquíssimo maleva as pessoas a lutarem. Toda luta é
terial sobre o Marighella. O próprio
”Toda
luta
é
válida
válida e vencedora. Marighella, por exemSílvio diz em seu filme que a única
e vencedora.
plo, apesar de ter sido morto, assassinaimagem em movimento dele é
do, é um vencedor perante a história e o
quando ele está morto, aquela imaMarighella, por
tempo. É uma coisa que eu digo sempre
gem que passa no fusca com o corexemplo,
apesar
de
e por isso fiz esse recorte no fim do filme
po dele dentro. Eu achava que o filter sido morto, assas(NR: ao final do filme, os companheiros
me da Isa Ferraz (Marighella, O
de Marighella se dizem vencedores tamDocumentário, 2011), por ser mais
sinado, é um vencebém, usando o argumento de que não
ligado à família, teria mais imagens
dor perante a história
têm vergonha nenhuma de contar a sua
dele, mas não. Tudo se destruiu ou
e o tempo”
história, ao contrário dos militares). Nós
não se sabe onde está.
que fazemos esse cinema combativo temos a liberdade para fazer recortes que
JS: Qual é a sua ligação com
talvez se estivéssemos ligados a uma empresa, a um estúdio, os movimentos populares como o que acontecia
não poderíamos. E nesse caso a gente bate na questão que a no Brasil na década de 60?
Comissão da Verdade está batendo, da abertura dos arquivos. CP: Eu viajei pela América Latina na década de 80. Não participei diretamente de
JS: Como foi o contato com as fontes?
nenhuma luta armada, mas estive perto,
CP: Apesar de ter contato com os familiares, o trabalho com as como em El Salvador, na Guatemala, na
fontes foi basicamente com o pessoal ligado à ALN (Ação Colômbia. Eu estava fazendo uma viagem
Libertadora Nacional), que era o que me interessava, já que eu de conhecimento, trabalhando em cada
tinha limitado o universo de pesquisa à luta armada. E eles país. Passei quase uma década fazendo
foram fantásticos. Ninguém se recusou a dar entrevista e to- isso. Sempre estudei esse tema, mas não

“Essa é uma página de história que precisa ser colocada
em seu devido lugar. É uma resposta que é dada a esse
sistema e um passo a mais pra uma sociedade mais
igualitária”
Carlos Pronzato

era meu foco naquela época. Quando eu
me instalei na Bahia e comecei a trabalhar
com teatro e cinema, voltei a me interessar
por essa época. Aí eu fiz o filme do Che na
Bolívia. É esse filme que faz com que eu me
debruce sobre a literatura e os filmes do
tema. É curioso que o Che foi assassinado
em 1967, na Bolívia, e o Marighela entra na
luta armada mais ou menos nessa época. É
quase como se fosse uma continuação.
JS: Como você vê essa luta pela abertura dos arquivos da ditadura no Brasil?
CP: Já fui procurado por muita gente pra dar
prosseguimento ao meu trabalho aqui, pois
falta material sobre a luta armada no Brasil
e essa é uma página de história que precisa
ser colocada em seu devido lugar. É uma
resposta que é dada a esse sistema e um
passo a mais pra uma sociedade mais igualitária.

Foto: Divulgação
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/// COLETIVO AGENTES ADMINISTRATIVOS

/// COLETIVO SAÚDE

30 horas para todos
Por Manoel Ramires

Servidores municipais da saúde tiveram dois encontros para definir sua pauta específica
para 2013. Diversos segmentos compareceram ao debate, como trabalhadores da
vigilância sanitária, as equipes do Naap’s, das USs, Cmum’s, Cmae’s e outros. As 30
horas da saúde, isonomia entre trabalhadores, revisão de insalubridade, adequação de
espaço físico das unidades de saúde e valorização de equipes estão entre os principais
pontos discutidos. Itens da pauta geral como alimentação, incorporação das gratificações e pisos salariais também foram reforçados no debate.
Pelo menos 30 pontos estavam listados na pauta. Alguns deles são recorrentes como a
redução de jornada dos Excluídos das 30 horas, a isonomia do programa Estratégia
Saúde da família em 80%, a elevação de nível dos Auxiliares de Saúde Bucal (ASB) e a
introdução do auxiliar de enfermagem nas ambulâncias.
Entre os pontos novos a serem apresentados à Prefeitura está a revisão da insalubridade para os servidores, adaptação física das unidades de saúde para comportar a equipe
mínima de saúde e as equipes do Núcleo de Apoio a Atenção Primária e a redução do
número de US’s sob responsabilidade do Naap’s. A valorização financeira dos profissionais inseridos na vigilância sanitária, Suec e especialidades também foi incorporada à
pauta. Ainda nos pontos específicos se discutiu a importância de que as ambulâncias
sejam limpas por profissional específico e capacitado.
De maneira geral, os servidores da saúde também reafirmaram a necessidade de
contratação de mais profissionais, a incorporação das gratificações, aumento do auxílio
alimentação, o fim das privatizações, a recuperação do ICS e novos critérios para
crescimento.
Carla Vanessa, nutricionista e secretária de estrutura do Sismuc, entende que “a
construção da pauta da saúde foi produtiva, principalmente porque houve adesão de
categorias ao debate e que antes não participavam. É um reflexo claro das nossas
mobilizações e da defesa do trabalho em equipe”.
Coletivos
O coletivo da saúde ocorre sempre às 2ª segundas-feiras de cada mês. A agenda dos
coletivos está no site do Sismuc e é divulgada mensalmente na página 12.

/// COLETIVO FINANÇAS

Pela incorporação da
remuneração variável
A pauta específica dos servidores das finanças também está sistematizada. A proposta, elaborada a partir de vários encontros realizados no coletivo do segmento, traz como reivindicação principal a
incorporação da gratificação. Hoje a remuneração variável equivale a
70% do salário em média.
Conforme descrito na lei 11.874/2006, que implantou o adicional,
trata-se de uma gratificação especial de desenvolvimento da qualidade e de atendimento de metas na gestão fiscal, orçamentária e
financeira. Nem todos os servidores da Secretaria de Finanças
recebem a gratificação. A intenção é garantir também a isonomia em
relação aos valores pagos aos servidores da área, estendendo o
benefício.
Um segundo passo é transformar estes valores variáveis em salário
para que possam ser mantidos na aposentadoria. Esta é uma pauta
recorrente dos servidores das finanças e que será levado à mesa de
negociação.

Foto: Manoel Ramires

Por Guilherme Carvalho

Por Manoel Ramires

O coletivo dos agentes administrativos se reuniu no Sismuc para definir
suas principais reivindicações para 2013. A melhoria nas condições de
trabalho é o foco pelo qual os trabalhadores devem se organizar. A pauta
será encaminhada à Prefeitura em fevereiro, após revisão do jurídico do
sindicato e aprovação final do segmento.
No coletivo dos agentes foi destacada a necessidade de se rever o
descritivo de função, o estabelecimento de um novo plano de carreira, o
adicional de responsabilidade técnica para assinar documentos e estabelecer outros critérios para o remanejamento entre secretarias.
Outros dois pontos ressaltados no encontro foram o intervalo de 10
minutos a cada 90 de trabalho e a retirada das 30 horas da pauta, pois a
prioridade é melhor remuneração. A Prefeitura de Curitiba conta com
cerca de 3 mil servidores da área em diversas secretarias.

/// COLETIVO APOSENTADOS

Um ano positivo
Por Manoel Ramires

O coletivo dos aposentados teve festa de encerramento com
a realização de “amigo secreto” e entrega de DVD’s com
imagens do passeio de 2012, realizado em Colombo. No
balanço foram destacadas as atividades e eventos realizados
para esse segmento da Prefeitura.
Foram contabilizados cinco encontros em 2012. Os
palestrantes convidados na área de geriatria, abordando o
Mal de Parkison; oncologia, discutindo DST/AIDS; e violência
contra a mulher, trouxeram informações ao grupo. Neste ano
os aposentados ainda participaram da inauguração do
Hospital do Idoso e, no último dia 14, do Fórum do Idoso,
realizado no Sismuc. O objetivo era debater políticas públicas para a terceira idade e para a população de Curitiba e
Região Metropolitana em 2013.
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CONJUNTURA
/// SOLIDARIEDADE DE CLASSE

/// CURTAS

Prefeitos deixam servidores
sem salário no Ceará
Pelo menos 21 cidades cearenses estão com os salários dos servidores ou pagamento de férias atrasados. O número é referente somente àquele que foi oficializado
pelos sindicatos dos trabalhadores, mas a estimativa é que já se tenha chegado a 30
municípios. Esse quadro, juntamente com a interrupção de serviços essenciais, pode
levar ao bloqueio de contas das respectivas prefeituras.
A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará
(Fetamce) diz que a situação está sendo discutida junto ao Ministério Público
estadual, por meio da Procuradoria de Crimes Contra a Administração Pública
(Procap), a fim de que mais administrações municipais possam ter suas contas
bloqueadas. (GC, com informações de A. Carlos Alves/Diário do Nordeste)

Defesa das mulheres e
Palestina no Dia Internacional
dos Direitos Humanos
Foto: Gibran Mendes
Dezenas de manifestantes ocuparam a Rua XV de Novembro, no
centro de Curitiba, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Na
pauta, a defesa dos interesses de
uma pequena comunidade no
interior do Rio Grande do Norte, na
cidade de Apodi, onde 150 famílias
estão sendo expulsas de suas
terras por interesses do
agronegócio. A luta dos palestinos
também foi lembrada pelos manifestantes.
“Estas pessoas, que praticam a agricultura familiar, defendendo uma produção
sustentável, com interesse na segurança alimentar, estão sendo expulsas por
projetos de irrigação do agronegócio com o único interesse de exportar frutas”, disse
a secretaria da Mulher da CUT-PR, Marisa Stédile.
De acordo com ela, 35 destas famílias já foram expulsas de suas propriedades. “No
Brasil inteiro o agronegócio está cada vez mais tirando famílias de suas terras. É
imprescindível lembrarmos que o alimento que chega em nossas mesas sai da
agricultura familiar, pois o agronegócio produz para exportação”, reforça Marisa.
O ato organizado pela CUT-PR em parceria com a Marcha Mundial das Mulheres
também defendeu o povo palestino, vítima de genocídio. (Gibran Mendes/CUTPR)

Foto: Guilherme Carvalho

Práticas antissindicais, sucessivos ataques ao livre direito de se expressar e mobilizar e uma série de violações aos direitos humanos. Essa tem sido a política
implementada pelo governo de Ricardo Martinelli no Panamá desde o inicio de seu
mandato (2009).
Recentemente, numa ação antidemocrática e covarde, o governo panamenho
convocou todo o aparato policial (tropas de fronteira) para repudiar violentamente o
protesto de milhares de pessoas na cidade de Colón, segunda maior do Panamá,
contra a venda de terras na Zona Livre. A entrega do patrimônio, uma iniciativa do
governo local, serviria para gerar renda, pagar o déficit orçamental em 2013 e,
consequentemente, fazer negócios pelo presidente Martinelli e seu grupo.
A ação truculenta resultou em um saldo de 4 mortos e centenas de feridos, sem
contar aqueles que por medo de represálias preferiram não ir ao hospital.
Logo após os protestos registrados em Colón, o governou levou a julgamento nove
dirigentes sindicais pelo simples fato de terem utilizado seu direito de manifestar-se
contra as práticas entreguistas de Martinelli. (GC, com informações de William
Pereira/CUT)

Governo
sinaliza com
criminalização do
sindicalismo

Funcionários da Copel
paralisam e PM age
com truculência

Reprodução de vídeo amador

Violência no Panamá
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Por Guilherme Carvalho

A paralisação de 24 horas dos trabalhadores da Copel, realizada no dia
22 de novembro, demonstrou a insatisfação da categoria. Cerca de 400
manifestantes se reuniram em frente
à sede da empresa, na rua Coronel
Dulcídio, em Curitiba, para exigir aumento real nos salários e melhores
condições de trabalho. A atividade foi
organizada por 15 sindicatos que contam com representatividade na companhia.
O presidente do Sindicato dos Engenheiros (Senge) Ulisses Kaniak ficou
bastante otimista com o movimento,
tendo em vista o fato de que os
“copelianos” não fazem greve há 23
anos. Ele acredita que cerca de 70%
dos trabalhadores em todo o Paraná
aderiram à paralisação.
Diretores do Sismuc também participaram da atividade em solidariedade aos trabalhadores e representaram

Acima, Eduardo Recker Neto
representando a CUT durante a
paralisação e, ao lado, cena
copiada do vídeo onde policiais
levam aparelho de som e agridem
manifestante.

as entidades filiadas à Central Única
dos Trabalhadores (CUT). O diretor da
Central Eduardo Recker Neto destacou
a união das entidades e a truculência
da polícia no dia de hoje. Para ele, há
relação direta entre a atitude da polícia e o estilo de governar de Beto Richa.
Truculência
Por volta de 9 horas policiais militares apreenderam uma caixa de som
do movimento que estava em frente
ao prédio da Copel. A justificativa seria
o fato de que os manifestantes estariam trancando a rua e impedindo o trânsito de carros. Neste momento houve
um princípio de confusão, quando alguns manifestantes tentaram impedir
a saída do carro da polícia com a caixa
de som.
Cerca de 30 minutos após o incidente, a Polícia Militar chegou a um
acordo com as entidades. O som foi
devolvido e a rua bloqueada, conforme depoimento do 1º tenente Cretã
Baptista, responsável pela operação.
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Sinopse: E se tempo
fosse dinheiro?
Por Viridiana Saldanha
Foto: Divulgação

Já imaginou
viver num Mundo
onde a moeda de
pagamento é o
tempo que resta da
sua vida? Esta é a
realidade do filme
“Sem Tempo”, de
Andrew Niccol. O
cineasta apresenta um mundo não muito distante do nosso, onde os habitantes
param de envelhecer aos vinte anos de idade e em contrapartida a população terá
de passar a comprar o tempo de vida, sob pena de exterminação. Esta é a realidade
de Will Salas e sua mãe, Rachel Salas. Os dois vivem num bairro pobre destinado a
todos os que não têm grandes posses. Ambos dependem do trabalho diário para
comprar o máximo de longevidade possível.
Apesar de hollywoodiano, o filme traz questionamentos importantes e que se
pode aplicar aos dias de hoje. Tanto no filme como atualmente, os ricos vivem cada
vez mais, e os pobres cada vez menos. As desigualdades acentuam-se e o sentimento de revolta exacerba-se. Will Salas decidiu revoltar-se contra o sistema e lutar
contra este, e nos indaga: o que faríamos nós nesta situação? Esta talvez seja a
situação mais interessante de “Sem Tempo”.
Ficha técnica:
Título Original: “In Time” /Realizador: Andrew Niccol /Gênero: Ficção Científica /Ano:
2011 /País de Origem: EUA

Resenha: Servidor
lança livro de contos
Por Viridiana Saldanha

No livro Passagem do Aqueronte, Clovis Severo Brudzinski, diretor teatral e
servidor da Fundação Cultural, convida o leitor ao passeio por universos oníricos e
a reflexão sobre o que é essencial e transitório na vida.
São contos que beiram o surrealismo e trazem para o imaginário bosques
míticos, cidades em ruínas, calabouços infernais,
praias de areias brancas, catedrais, cemitérios à
beira mar, bunkers, sol da Galileia, jardins
metafísicos…
Embora a narrativa não tenha começo, meio e
fim, não seja realista e tome a linguagem dos
sonhos como inspiração, Severo avisa: “é um
universo de sonho, mas não tem a ver com leveza.
Fica mais entre o sonho e o pesadelo… Uma
literatura pesada”.
Ficha bibliográfica:
BRUDZINSKI, Clovis Severo. Passagem do
Aqueronte. Curitiba: Kafka Edições, 2012.

Foto: Reprodução internet

04/02 – Entrega das
pautas geral e especificas de reivindicações
Horário: 14 horas
Local: Prefeitura
13/02 – Coletivo dos
guardas municipais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
17/02 - Assembleia
extraodinária sobre
mudança de sede
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

26/02 – Reunião
de Representantes
Horário: 9 e 14 horas
Local: Sismuc
28/02 – Coletivo
dos Aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

Mudança de sede
A diretoria do Sismuc está querendo mudar de sede com o
objetivo de melhorar o atendimento aos sindicalizados e as
condições de trabalho para seus funcionários. Um local já
está na mira. A decisão caberá aos servidores, na
assembleia geral prevista para dia 17 de fevereiro.

