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ORGANIZAÇÃO

Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br.

FORA DA ESCOLA

EDITORIAL

Renasce Brasil

PR ocupa terceiro lugar em
ranking de trabalho infantil

Apesar da mídia ter batizado as constantes manifestações que
acontecem no país de “O Brasil acordou”, sem nunca ter adormecido,
na verdade o que vem acontecendo é um desassossego. A sociedade
inquieta, buscando mais do que respostas, buscando ser ouvida.
O sistema das elites dominantes, antes detentor de todos os
espaços, relegaram ao povo, o espaço das ruas, praças e agora o das
mídias sociais. E foi a partir desta, que o movimento tomou forma. Foi
nas redes sociais que o povo encontrou um meio de manifestar suas
opiniões e agregar pessoas que assumiram uma causa, promovendo o
poder das ruas e praças. Daí a importância de se dar sustentabilidade
ao movimento e não deixá-lo passar como um mero evento com prazo
para acabar como uma “Copa do Mundo”.
Os servidores públicos já estavam acordados quando grande parte
da sociedade dormia. Estavam acordados quando pediam melhores
condições de trabalho e quando pediam valorização das suas diversas
categorias para melhor atender à comunidade. “Os servidores públicos
sempre viveram em um constante desassossego, nunca cruzaram os
braços”. E foi dentro deste clima de desassossego, que os educadores
ocuparam mais uma vez às ruas no dia 29 de junho, com a bandeira
“Queremos uma educação Padrão FIFA”, e não apenas em menção aos
milhões de reais gastos com o tal evento, mas das milhares famílias deste
país que estão sendo relocadas para dar lugar à estádios “Padrão FIFA”.
Só em Curitiba foram 16 áreas desapropriadas para a ampliação de 6,3
mil metros quadrados de praça esportiva.
O servidor público é o elo de ligação entre gestão e sociedade.
A partir de agora, a lógica das políticas, onde as leis são feitas para
poucos, devem mudar, a sociedade cobra outras prioridades, outra forma
de governar e outra forma no trato do servidor público , com respeito,

Por Mariana Franco/Bonde

O Paraná ocupa a terceira colocação no
ranking nacional de crianças e adolescentes de 10 a 17 anos que
trabalham. Os dados
são do Mapa do
Trabalho Infantil do Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística
(IBGE),
com base
no Censo
Demográfico de 2010.
Segundo
o
estudo, mais de 236
mil meninas e meninos
paranaenses são utilizados
como mão de obra, o que corresponde
a 16,3% da população do Estado nesta faixa
etária, que é de 1.475.546. A porcentagem é
menor apenas que as de Santa Catarina (18,9%)
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e Rondônia (18,2%).
Entre as crianças e os adolescentes que
trabalham no Paraná, 42.118 têm de 10 a 13 anos.
O nível de ocupação do Estado nesta
faixa etária, em que a prática
é proibida sob quaisquer
circunstâncias, é de
5,8%, o 16º maior
do Brasil. Em
65 municípios
paranaenses
a média de
crianças
e adolescentes trabalhando
s u p e ra 3 0 % .
A maioria deles
está concentrada nas
regiões Sudoeste e Centro-Sul.
PR ocupa terceiro lugar em ranking
de trabalho infantil .
Veja mais em: http://www.bonde.com.br/?id_

Direção
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Suely Terezinha Araújo, Vera Lucia Martins Pio.

Esta edição
foi fechada
às 18 horas, de
10/07/2013.

ORGANIZAÇÃO
PAUTA DA CLASSE TRABALHADORA

Mobilização esquentou os
militantes para o dia 11
Por Gibran Mendes/CUTPR

Mais de duas mil pessoas foram
até a Boca Maldita no sábado dia 29,
para levar a pauta da classe trabalhadora nas ruas da capital paranaense.
Redução da jornada de trabalho, o
Projeto de Lei das Terceirizações e
a tarifa do transporte público foram
alguns dos temas levantados pelos
trabalhadores e trabalhadoras.
"A PL 4330 terceiriza todos os
trabalhadores e trabalhadoras deste
País, até mesmo o serviço público em
todas as suas instâncias. Se isso for
para votação e passar poderemos ser
todos terceirizados. É preciso que este
juventude, que serão os trabalhadores
de amanhã, vá para as ruas contra
este projeto", enfatizou a presidenta

da Central Única dos Trabalhadores
do Paraná, Regina Cruz.
Durante a manifestação, a
reforma política também foi pauta
dos militantes que levaram faixas e
cartazes pedindo uma nova configuração do sistema político e eleitoral
brasileiro. O coordenador da Plenária
Popular dos Transportes, André
Machado, destacou a importância das
mobilizações para a mudança do País.
"Que esta indignação se transforme
em mudanças concretas na vida do
povo. A reforma política não pode
ser cosmética. Temos que colocar em
questão as estruturas que impedem
as conquistas sociais, que impedem
dinheiro na educação, saúde e cultura.
Precisamos de uma reforma ampla e
democrática", avaliou.

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

3

PONTO ALTO DA LUTA SINDICAL

Vem aí o 10º Congresso do Sismuc

O maior do Paraná
Por Guilherme Carvalho

Estão abertas as inscrições de delegados e suplentes para o 10º Congresso do
Sismuc. O principal evento do sindicato,
realizado a cada 3 anos, ocorrerá entre
os dias 23 e 25 de agosto, na Associação
Banestado, em Praia de Leste. Podem
participar os servidores concursados
sindicalizados de qualquer local de trabalho da Prefeitura de Curitiba, até o dia
7 de agosto de 2013.
Para facilitar o processo de inscrição e
trazer todas informações sobre o congresso,
o Sismuc disponibiliza um hotsite do evento
(http://www.sismuc.org.br/congresso/10).
Para ser delegado ou suplente é
necessário realizar uma reunião no local
de trabalho. Após a eleição, deverá ser
preenchida a ata, com assinatura de todos

os participantes e nomes dos eleitos. Não
haverá custos para os inscritos.
Delegados ou suplentes terão à disposição creche para os trabalhadores que
necessitarem.A idade máxima das crianças
é de 11 anos 11 meses e 29 dias. Para tanto
é necessário preencher o termo de responsabilidade.
Na edição anterior
Os 387 delegados eleitos nos vários
locais de trabalho pelos servidores da
Prefeitura de Curitiba foram responsáveis
pelo maior congresso já realizado por um
sindicato no Paraná. O evento realizado em
2010 promoveu três dias de debate, também
na Associação Banestado, em Praia de Leste,
onde foi aprovada uma tese, definindo o
plano de lutas para o próximo período, as
alterações estatutárias do Sismuc e a diretoria suplementar do sindicato.
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APROFUNDANDO O DEBATE

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

MOBILIZAÇÃO

Questões envolvem as conversas que vêm sendo realizadas nos Grupos de Trabalho

Seminário avalia negociações
para revisão dos PCCV’s
Por Guilherme Carvalho

O Sismuc promoveu no último dia 29 um
seminário para aprofundar o debate a respeito
dos planos de cargos, carreiras e vencimentos
(PCCV) da Prefeitura. O objetivo é preparar
a categoria para os trabalhos de revisão dos
planos que estão sendo realizados.A atividade
durou o dia todo e ocorreu no auditório da
APP-Sindicato.
O advogado Ludimar Rafanhin fez uma
análise dos planos atuais e comparou com
modelos já existentes no serviço público. À
tarde a coordenadora de estrutura do Sismuc
Irene Rodrigues fez um repasse das conversas que estão ocorrendo nos 10 grupos de
trabalho dos PCCV’s. Ela foi eleita como representante dos servidores para participar de
todos os grupos. Por fim, o técnico do Dieese

Sandro Silva fez uma análise das tabelas
atuais e do que vem sendo apresentado pela
administração.
O coordenador do Sismuc Eduardo
Recker Neto avalia o evento: “Esse evento é
de abertura de discussão do plano de carreiras dos servidores. É muito importante para
que os servidores tenham um espaço para
entender o que é um plano de carreiras, para
que serve. Porque o plano vai regular sua vida
como um todo”.
A possibilidade de diálogo com a Prefeitura sobre este tema é resultado de uma
luta histórica dos servidores contra o sistema
meritocrático e a falta de transparência nas
avaliações de desempenho. O incentivo à
competitividade em lugar da cooperação
entre os servidores está entre as principais
consequências dos planos atuais.

Foto: Guilherme Carvalho

Eduardo Recker Neto, coordenador do Sismuc explica
aos servidores participaram do seminário o objetivo
do sindicato no debate sobre que vem sendo
discutido com a Prefeitura.

O QUE FAZER

Sismuc e membros dos
GT’s apontam falhas
em enquete da PMC
Por Guilherme Carvalho

A diretoria do Sismuc questiona a
enquete que vem sendo realizada pela
Prefeitura com os servidores. Os resultados
podem ser direcionados para diferentes
análises, uma vez que as possibilidades
de respostas limitam o apontamento dos
problemas. A coordenadora de estrutura do
Sismuc Irene Rodrigues cita como exemplo
a questão relacionada ao tempo para chegar
ao fim da tabela. Segundo ela, essa é uma
questão que depende de cada pessoa. Outro
ponto é que os servidores não podem rever
as respostas após o envio e não é possível

deixar respostas em branco.
Esta avaliação foi realizada em uma
reunião dos servidores eleitos que participam dos grupos de trabalho sobre o PCCV,
no último dia 5, no Sismuc. Participaram
também assessores técnicos do sindicato.
A forma como a enquete foi encaminhada também é criticada pelo Sismuc. A
proposta foi enviada à diretoria apenas 2
dias antes de iniciar. De acordo com Irene,
não houve tempo para avaliar as questões e
os representantes dos servidores não foram
convidados para elaborar a proposta.
A enquete ficará disponível até dia 18
de julho no site do RH 24 horas.

O Sismuc junto com os participantes dos grupos
decidiu por realizar uma orientação aos
servidores sobre como deve ser realizado o voto.
Segue as respostas a serem anotadas:
1. Desconsiderar questões anteriores por falta de subsídios e definição de critérios;
2. Considerar tempo de serviço para reenquadramento
na tabela, bem como critérios de merecimento, de antiguidade e crescimento sem concorrência;
3. Piso salarial;
4. Maior lastro entre início e término de carreira do que
apresentado;
5. Diferença entre níveis.

MOBILIZAÇÃO
SERVIDOR NA RUA

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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Isonomia com o magistério está entre as principais reivindicações dos servidores municipais

Educadores expõem insatisfação com
prefeito em ato dos movimentos sociais
Fotos: Guilherme Carvalho

Por Guilherme Carvalho

Educadores da Prefeitura de Curitiba foram
às ruas para cobrar valorização. Eles se juntaram
ao ato organizado por várias entidades sindicais e
movimentos sociais, realizado no dia 29 de junho, no
centro da cidade. Com camisetas em verde amarelo,
cartazes, faixas e megafones, os educadores querem
que o prefeito Gustavo Fruet garanta isonomia em
relação aos professores do magistério. A diferença
começa no salário, uma vez que um educador ganha
quase metade do que um professor. Outra diferença é
a jornada de trabalho, já que professores têm jornada
de 4 horas, enquanto que os educadores trabalham
8 horas por dia.
Patrícia Soares, educadora, diz que veio para o
ato por uma série de motivos. Entre eles o desrespeito
à hora-permanência, a redução da carga horária e
a questão salarial. “A gente tem que estar unidos,
mostrar que o educador tem poder”, diz.
Outra educadora, Maria Araújo, aponta que “a

Prefeitura prega prioridade à criança, mas não é o que
acontece, começando pela quantidade insuficiente
de educadores”. Ela cita também problemas relacionados à terceirização da alimentação das crianças e
a falta de condições de trabalho para o atendimento
adequado.
Restrospectiva
A atividade havia sido aprovada em assembleia
realizada no último dia 18. Além da mobilização nas
ruas, panfletos também serão entregues nos locais
de trabalho. As questões apontadas são recorrentes
e já fazem parte da pauta de reivindicações do segmento, porém, não avançaram nas negociações com
a Prefeitura.
Na avaliação da coordenadora geral do Sismuc
Ana Paula Cozzolino, o ato expôs a insatisfação dos
servidores com a atual gestão. “Foi o primeiro passo
na nova luta de reivindicações. A gente pede para
que essa nova gestão olhe com mais cuidado para
essa categoria que é tão importante e essencial na
educação infantil de Curitiba”, diz ela.

REIVINDICAÇÕES EM CMEI'S

Educadores conquistam difícil
provimento após ameaça de paralisação
Por Guilherme Carvalho

Educadores cobram "educação com padrão Fifa".

A ameaça de paralisação nos cmei´s Maria
Gracita e Jornalista Juril Carnasciali, no Tatuquara,
fez com que a Secretaria de Educação voltasse atrás.
De acordo com Adriana Kackmann, coordenadora
de comunicação do Sismuc, a superintendente
de educação Ida Regina Mendonça garantiu que
o difícil provimento será dado aos educadores.
A informação foi repassada após uma reunião de
negociação. O direito passará a valer a partir da
folha de pagamento de agosto.
No cmei Moradias Corbélia, na CIC, educadores
preparavam uma mobilização pelo mesmo motivo,
mas um anúncio os fez rever a posição. A secretária
de educação Roberlayne Roballo se comprometeu
pessoalmente a garantir o direito aos servidores
a partir do segundo semestre. O compromisso foi
anunciado por ela, enquanto visitava o cmei, na
presença dos coordenadores do Sismuc Juliano
Soares e Soraya Zgoda.

Juliano conta que um dos argumentos utilizados pela secretária para não ter garantido o
direito antes seria a dívida deixada pela gestão
anterior.“Não podemos deixar é que esta dívida, se
ela realmente existir, recaia sobre nós, servidores,
que sempre fizemos a nossa parte nos locais de
trabalho e nada contribuímos para esta situação”,
responde Soares.
A medida passa a garantir R$ 463,50 a mais nos
ganhos mensais dos servidores. O segmento esperava
por uma resposta positiva há cerca de um ano.
O que diz a lei
O decreto municipal número 2 de 2007,
entende como de difícil provimento as unidades
educacionais da Rede Municipal de Ensino, que
devido a circunstâncias detectadas pela Secretaria
Municipal da Educação, resultam em dificuldades
como acesso ou transporte, permanência de servidores no equipamento durante o ano letivo ou ainda
preenchimento das vagas ofertadas anualmente no
concurso de remanejamento.

IMPOSTO SINDICAL

Servidores municipais decidiram em
congresso pela não cobrança do imposto

Sismuc e Soepar
entraram em acordo
quanto ao imposto sindical
Por Manoel Ramires

Os cirurgiões-dentistas da Prefeitura de Curitiba, sindicalizados ou
não, não devem pagar o imposto
sindical cobrado pelo Sindicato
dos Odontologistas do Estado do
Paraná (Soepar ). O acordo entre os
sindicatos ocorreu recentemente.
Segundo o Soepar, a cobrança
do imposto será feita em favor
do Sismuc: “Servidores públicos
recolherão a contribuição sindical

para o Sismuc”.
No entanto, como o sindicato
não cobra o imposto, nenhum
pagamento dever ser feito. “Nossa
posição, com relação ao imposto
e organização sindical, é a de que
o financiamento de nossa organização deve ser exclusiva dos trabalhadores, de forma democrática,
de livre e espontânea vontade,
através da sindicalização, sem
interferência de governos com
impostos ou qualquer outra forma”,

DESPRESTÍGIO

contextualiza Irene Rodrigues,
coordenadora do Sismuc.
Para que a cobrança não seja feita,
registra a ata, o Sismuc “fornecerá
declaração de base sindical contendo nome, matrícula do servidor,
número do CRO e data de ingresso
na Prefeitura de Curitiba para o
Soepar”.
Os servidores sindicalizados que
requerem a declaração junto ao
Sismuc a receberão por email. O
telefone do Sismuc é 3322-2475.

Mês de junho acabou e Prefeitura
não apresentou soluções para os impasses

Prefeitura pede mais tempo para
aposentados e não garante nada
Por Manoel Ramires

‘Vamos estudar, vamos estar
avaliando, vamos fazer um levantamento sobre o assunto’. Esses foram os
argumentos utilizados pelo Instituto
de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC), Instituto Curitiba de
Saúde (ICS) e Secretaria de Recursos
Humanos durante mesa de negociação
com os aposentados da Prefeitura de
Curitiba. Com a postura, parte dos aposentados segue tendo salários abaixo
de R$ 1,1 mil, não tendo artrose inclusa
no rol de doenças nem a garantia da
ampliação de gratuidade de exames.
Reunião foi marcada com alegação
de que o ICS só recebeu a pauta em
7 de junho, mesmo tendo o sindicato
protocolado em fevereiro. Uma nova

mesa pra tentar mudar alguns itens
ocorre no fim de junho.
A incorporação do auxílio alimentação em pecúnia e a gratuidade
do transporte coletivo foram itens não
acordados. Para o primeiro caso, o
RH alegou que se não consegue nem
atender a todos servidores da ativa,
quando mais estender o benefício
para servidores inativos. Em relação
à gratuidade do transporte coletivo
para os aposentados, independente
da idade, a gestão pelo menos diz
que estará avaliando os impactos.
Mas o IPMC antecipou que não pode
estender o benefício aos servidores e
excluir o cidadão comum. O Sismuc,
por outro lado, explicou que o benefício
já é concedido em alguns casos como
Guarda Municipal, carteiros, fun-

cionários do judiciário e justificou o
pedido: “A demanda vem dos aposentados por invalidez”, reforçou Irene
Rodrigues, coordenadora do Sismuc.
Por fim, Meroujy Cavet, secretária de
RH, concordou em estudar o caso. “A
gente vai avaliar os impactos dessa
demanda, daqueles que se aposentaram antes do 65 anos e levar os custos
para URBS”, assumiu.
Saúde do aposentado trava
Os aposentados pedem, em sua
pauta específica, a gratuidade de
alguns procedimentos médicos e a
inclusão da artrose no rol das doenças
isenta de cobrança pela lei 8786/95.
Quanto a artrose, o superintende de RH
Christian Luiz da Silva disse que vai
avaliar a inclusão no rol. A intenção é
positiva, no entanto, uma data pra essa

Demonstrativo de Receitas e Despesas
de Janeiro a Março de 2013
		
Resultado do Período			
-30.849,19
		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
313.857,78
		
Mensalidades Recebidas			313.826,78
Arrecadações			31,00
		
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
350.069,46
		
Despesas com Pessoal			
106.622,33
		
Salários e Ordenados			
36.148,37
FGTS				4.529,37
INSS				16.477,33
Vale Refeição			6.449,40
Vale Transporte			2.226,70
Plano de Saúde			
8.380,67
Imposto Sindical			281,85
Estágio				70,40
Representação Sindical			32.058,24
		
		
Utilidades e Serviços			
125.358,80
		
Associação de Classe ( Cut - Dieese )		
27.553,22
Assinaturas ADM			680,52
Energia Elétrica			892,54
Condomínio				4.183,33
Telefone e Telegramas			4.526,33
Seguros				962,54
Serviços de Terceiros ( Assessorias )		
86.560,32
		
		
Despesas Gerais			118.088,33
		
Manutenção Conservação e Limpeza		
1.398,52
Combustíveis e Lubrificantes		
1.558,51
Copa e Cozinha			
653,99
Despesas com Condução			
3.232,90
Despesas com Cartório			
71,99
Despesas com Estacionamento		
1.995,00
Despesas com Informática			
1.200,90
Despesas com Internet			
2.600,82
Despesas Judiciais			18.196,38
Despesas com Xerox			
1.230,50
Correios e Malotes			
13.337,42
Donativos e Doações			
1.350,00
Eventos				1.814,60
Divulgações				4.920,00
Lanches e Refeições			
2.845,77
Manutenção de Veículos			
1.628,00
Material de Escritório			
1.360,42
Políticas Sindicais			607,88
Formação				12.865,43
Aquisição de Imóvel			
1.583,00
Fundo Aposentados			503,07
Campanha de Lutas			
32.203,88
Organização Social			1.020,64
Organização de Base 			
9.908,71
		
		
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
1.671,27
		
Despesas Financeiras			139,16
		
Tarifas/Taxas				139,16
		
		
Receitas Financeiras			1.810,43
		
Juros Recebidos ou Auferidos		
1.810,43
				
IMPOSTOS E TAXAS			14.667,90
		
PIS				2.263,04
Cofins				
5.146,04
CSLL				1.715,32
IRRF				5.543,50
		
RECUPERAÇÕES			18.359,12
		
Reembolso				3.691,22
PIS				2.263,04
Cofins				
5.146,04
CSLL				1.715,32
IRRF				5.543,50
		
Saldo Disponível em 31 de Março de 2013
204.640,17
Caixa				6.444,65
Conta Corrente			19.351,54
Poupança/Investimento			178.843,98
		
		
Resumo de Março de 2013		
		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
313.857,78
		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
1.671,27
		
RECUPERAÇÕES			18.359,12
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
350.069,46
Despesas com Pessoal			
106.622,33
Utilidades e Serviços			
125.358,80
Despesas Gerais			118.088,33
		
IMPOSTOS E TAXAS			14.667,90
		
		
Resultado Março de 2013			
-30.849,19
		
Curitiba - PR, 04 de Julho de 2013		

MAIS BENEFÍCIOS

Segmento entende que
muitas atividades não
estão sendo
corretamente
remuneradas

Fiscais querem que
Prefeitura amplie
gratificações
Por Manoel Ramires

Os fiscais têm debatido os critérios adotados pela Prefeitura
em relação as gratificações. A discussão aborda a falta de reconhecimento da gestão quanto ao pagamento de gratificação em
situações de periculosidade, insalubridade, risco de vida e saúde e
responsabilidade técnica. O assunto, presente na pauta específica,
foi deixada de lado pela Prefeitura durante a mesa de negociação.
Atualmente, alguns setores da fiscalização recebem gratificações. Isso ocorre quando a atividade que é exercida é insalubre
e de risco. Mas ainda é pouco, para o sindicato. “A nossa proposta
é estender a gratificação de risco para todos os fiscais”, segundo
Eduardo Recker, coordenador de formação do Sismuc e fiscal em
Curitiba. Em diversos municípios do Brasil essa gratificação é paga
de forma geral porque representa o risco inerente à função.
Outro ponto reclamado pelos trabalhadores é o pagamento por
responsabilidade técnica. Isso ocorre porque os fiscais, no desempenho de suas funções, têm que assinar documentos, pareceres, auto
de infração e auto de embargo. “O fiscal tem uma responsabilidade
técnica. Ele é responsável pelo que assina e sua ‘caneta’ tem valor
público. É isso que a Prefeitura tem que reconhecer”, completa
Eduardo.
A remuneração por insalubridade é mais um item que não vem
sendo cumprido pela Prefeitura. Há muitos fiscais que exercem suas
atividades, por exemplo, dentro das máquinas de varrição, sendo
obrigados a conviver com barulho altíssimo, poeira, mesmo tendo
equipamentos de segurança. O mesmo risco ocorre em outras áreas
da fiscalização.
Na pauta específica o tema gratificação foi abordado, mas a
Prefeitura empurrou o assunto para o Plano de Carreira. Enquanto
isso, os trabalhadores seguem expostos.

MAIS SALÁRIO-BASE

Processo agilizou depois que o Sismuc
aumentou sua representatividade junto
aos trabalhadores

Finanças dão passo
concreto na incorporação
das gratificações
Por Manoel Ramires

Os trabalhadores da Secretaria de Finanças lotaram o
auditório do Sintracom para
participar de assembleia do
segmento. A discussão foi sobre
os quatro itens propostos pela
Prefeitura para incorporação de
gratificações. Para os servidores,
a proposta não está fechada, mas
é um passo concreto. Eles entendem que é necessário um voto
de confiança neste momento. A
assembleia deliberou que até 10
de agosto a Secretaria de Recursos Humanos deve apresentar o
projeto final a ser debatido na
Câmara de Vereadores.
Essa data limite se baseia no
prazo de fechamento da Lei Orçamentária Anual (LOA), segundo
Juliano Soares, coordenador
do Sismuc: “Os trabalhadores
entendem que a incorporação
deve estar definida neste prazo
para ser realmente incorporada
definitivamente a partir de
2014”.
Todavia, a negativa da
isonomia da incorporação desagradou os servidores (item
2). Para eles, a resposta não é
técnica. A gestão justifica a
diferença na gratificação baseado em “critérios de mercado”.
Ou seja, segundo a Prefeitura,
os servidores responsáveis
pela arrecadação têm mais
valor do que os servidores
que trabalham para pagar as
contas do município. “É um
equívoco gigantesco, pois ambos
trabalhadores, independente

de setor, tem o compromisso
público com as contas da Prefeitura. Essa diferença, embora
injusta, já ocorre no vencimento
básico, portanto, o governo
municipal não pode ampliar isso
para a gratificação também”,
critica Irene Rodrigues, do
Sismuc.
O sindicato ainda destaca
que os pisos salariais pagos são
baixos, inclusive para os servidores da arrecadação. “Por isso,

o sindicato defende uma política
de piso salarial, para que todos
sejam valorizados conforme o
trabalho que traz reconhecimento de Curitiba no cenário
nacional e até internacional”,
completa Irene.
Por fim,a assembleia decidiu
aguardar uma contraproposta da
gestão para decidir se aceita a
negociação ou se outros encaminhamentos serão tomados.

Conheça a proposta da PMC
1) Há intenção de proposição de um projeto de lei para incorporação dos cargos específicos das finanças (analista financeiro,
técnico em contabilidade e contador) nos moldes do realizado
para Auditor Tributário. Esta proposta está sendo construído
com SMF e será apresentando tão logo tenha alinhado os
detalhes para a proposição.
2) A administração considera a diferença entre as funções da
arrecadação frente as demais áreas. Contudo, propõem-se a
incorporação de parte da gratificação para os cargos específicos, como explicitado no item 1, sem caber a demanda para o
remanejamento por conta da diferença de gratificação.
3) Incorporação da gratificação para cargos não específicos das
finanças: isso não é possível pois qualquer mudança deve ser
para todos do cargo, o que não seria adequado nesta situação.
Por outro lado, a criação de um cargo específico e a abertura
de um processo de transição não atenderia a demanda atual.
Desta forma, o pleito será atendido com o estudo realizado junto
ao IPMC de incorporação da gratificação, para os cargos não
específicos das finanças, a partir de uma regra de contribuição.
4) Por fim, esta proposta será realizada paralelamente a partir
da reorganização da SMF com cargos específicos para futuros
provimentos. Sendo assim, a demanda atual da pauta sindical
se faz necessária para essa transição, sendo que a proposição
desta reorganização já não contara mais com esses pontos
indicados.
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Acompanhe, em breve, as notícias
do Sismuc pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp

EM BUSCA DE MELHORIAS

COTIDIANO

Retaliação poderia ter início após denúncias de irregularidades em
presídios e no uso da máquina pública.

Servidores querem melhorias nos
Armazéns da Família, aponta pesquisa
Por Guilherme Carvalho

Uma pesquisa realizada pelo Sismuc junto aos
servidores que atuam nos Armazéns da Família indica
que a maioria aponta a falta de pessoal como o principal problema. O acúmulo de serviço estaria entre
os fatores que provocam problemas de saúde. Além
disso, 90% diz que o mobiliário disponibilizado nos
locais de trabalho é inadequado. Lesões ou inflamações
em nervos e articulações são comuns no segmento.
Não por acaso, 58% dos entrevistados acreditam que
adquiriram doenças do trabalho.
Para o coordenador do Sismuc Juliano Soares,
“a pesquisa apresenta dados que a Prefeitura deveria
ter, mas parece que dá as costas a real situação aos
servidores que estão adoecendo no local de trabalho,
pela jornada excessiva e pelas condições de trabalho”.
Como exemplo ele cita uma outra reivindicação
que aparece nos dados coletados, relacionados à escala
semanal de trabalho. Hoje os servidores atuam de
terça a sábado, mas a maioria do segmento defende
a mudança para segunda à sexta-feira.
Estes e outros dados serão enviados à Prefeitura
na próxima semana para apontar os problemas que
existem nos locais de trabalho. O objetivo é convencer
os gestores e reverem algumas questões, entre elas a
necessidade de abertura de concurso público.
A pesquisa realizada pelo Sismuc foi aplicada
em forma de questionário entre os dias 10 e 21 de
junho nos 31 Armazéns da Família da cidade. Foram
ouvidos 196 servidores.
Negociação
Na última reunião de negociação da mesa
permanente, realizada no dia 2 de julho, o superintendente do abastecimento Marcelo Franco

Munaretto, garantiu que todos os
teclados e visores dos PDV’s serão
substituídos em 15 semanas. A troca
deve garantir maior ergonomia nos
equipamentos a serem operados pelos
agentes administrativos que operam
os caixas dos Armazéns da Família.
Além disso, ele garantiu que estão
sendo realizadas visitas técnicas para
avaliar as condições de trabalho e os
equipamentos dos armazéns.
Conforme apresentado pelos
gestores, hoje seriam 126 checkout’s
que não estão de acordo com as
normas de ergonomia do trabalho. A
Prefeitura se compromete em fazer
a troca somente
de quarenta deste
total para se adequar as normas. O
sindicato pretende
debater todas as
questões com os
gestores na próxima reunião.

CALENDÁRIO FIFA

Educadores devem optar por
modelos apresentados até
assembleia do dia 2 de agosto

Gestão propôs três modelos
para recesso durante Copa
do Mundo de 2014
Por Manoel Ramires

A Prefeitura de Curitiba apresentou a sua proposta para o
calendário nos cmei’s em 2014,
ano da Copa do Mundo no Brasil.
São três modelos que apresentam
recessos nos meses de junho, julho
e dezembro. Os servidores devem
avaliar as opções ou até sugerir uma
nova opção. Uma assembleia de
educadores ocorre no dia 2 de agosto
para deliberar sobre o calendário.

Após a aprovação do calendário,
uma lei será encaminhada à Câmara
Municipal para que Curitiba se
adeque a programação da FIFA.
“Independente da escolha, o dado
triste é que os brasileiros têm que se
adequar ao calendário da entidade
internacional. Ou seja, se organizar
em função de uma instituição que
não tem compromisso com a nossa
educação”, observa Adriana Kalckmann, coordenadora de comunicação do Sismuc.

Acompanhe as notícias na página do
Sismuc e fique bem informado:
www.sismuc.org.br.
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ELEIÇÃO NO TCE

Um candidato
da base popular
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) é o órgão encarregado de analisar as contas de outros órgãos públicos como Sanepar
e Copel, deputados estaduais, municípios e governo do estado. Cabe ao TCE verificar se os recursos destinados à saúde,
educação, segurança e outros investimentos estão sendo corretamente empregados, se estão sendo desviado, entre
outros. É o TCE, por exemplo, que pode desaprovar as contas de um governante, proibindo sua nova candidatura. Portanto,
o cargo de membro do Tribunal é de grande importância técnica e, também, política. É de olho neste controle social que o
advogado, professor e blogueiro Tarso Cabral Violin se tornou candidato. Seus principais adversários são dois deputados da
base do governador Beto Richa. Confira a entrevista:
Por Manoel Ramires

Jornal do Sismuc: Por que ser candidato ao
Tribunal de Contas do Estado?
Tarso Cabral: Eu já tenho uma militância
na área do direito administrativo e administração pública há mais de 10 anos. Eu até
já fui estagiário do TCE. Eu conheço a sua
estrutura e as necessidades do Tribunal.
O órgão é essencial para a fiscalização
da administração pública, tanto estadual
quanto dos 399 municípios do Paraná. Ele
precisa ser mais efetivo na fiscalização, ter
uma fiscalização mais técnica por parte
de seu Conselho. Afinal, o TCE tem uma
equipe técnica competente, mas muitas
coisas chegam ao Conselho e, às vezes, por
questões políticas, os conselheiros acabam
não fiscalizando a contento o que acontece
na administração pública: judiciário, executivo e legislativo.
JS: Quais são as características que um conselheiro do Tribunal deve possuir? E detalhe pra
gente quem integra o corpo técnico.
TC: A maioria dos servidores é concursada.
Alguns são comissionados. Já os conselheiros não têm obrigação de serem concursados. Portanto, a maioria dos conselheiros
é eleita pela Assembleia Legislativa. Alguns
são escolhidos pelo governador do estado e
um percentual bem menor do corpo técnico
do Tribunal. Quanto às características, o
membro deve ter notório saber ou jurídico,
ou econômico, ou contábil ou de administração pública. Pra mim é difícil de aceitar
que um deputado que não tenha formação
nestas quatro áreas possa ser escolhido.
E mesmo sendo formado em uma dessas
áreas, é necessário demonstrar seus conhecimentos.

JS: Os outros dois principais candidatos são que a minha candidatura seja viável para
deputados da base do governador. Qual é a oxigenar o Tribunal.
diferença para eles?
TC: Eu entendo que há bastantes diferenças. JS: Você entende que o TCE deve ser indepenUm dos candidatos é advogado, mas não dente dos governos justamente por causa da
milita na área. É apenas político. O outro é sua característica de fiscalização?
TC: Eu falo para os meus
agropecuário, não sendo
alunos que o Tribunal de
formando em nenhuma
O conselheiro deve
Contas é o quinto poder
dessas áreas e nem tem
pensar na fiscalização constituído (o quarto é o
curso superior. Eles têm
Ministério Público). Ele
dom para a política pardas contas, dos contem e deve exercer sua
tidária e ela se faz dentro
tratos que ocorrem
competência constitucioda Assembleia Legislanal. O conselheiro deve
tiva. Já o Tribunal tem
dentro da adminispensar na fiscalização
que ter um perfil misto:
tração pública. Ele não das contas, dos contratos
a pessoa precisa ter um
tem que estar preocu- que ocorrem dentro da
equilíbrio entre a visão
política da sociedade
pado em fazer política administração pública.
Ele não tem que estar
e um perfil técnico de
partidária.
preocupado em fazer
conhecer o direito adminpolítica partidária, de proistrativo, financeiro e as
teger ou atacar amigo ou
áreas de economia e contabilidade.
oponente político. Isso, infelizmente, ocorre.
JS: Quais são os apoios de um lado e de
outro nesta campanha? A decisão é política? JS: É o Tribunal que aprova as contas e julga
TC: Infelizmente, é. Ou entra quem é dep- pela legibilidade dos políticos.
utado estadual ou entra quem é amigo do TC: O Tribunal avalia as contas de
governador. Os meus apoios são de juristas todas as autoridades públicas.
de todo o Brasil, membros do Tribunal de Já a conta do governador, o
contas, professores de direito e bastante Tribunal emite parecer
gente da sociedade civil, movimentos soci- dizendo se aprova ou
ais, sindicais, a CUT,
INTERATIVIDADE
estudantes. Mas eu
tenho que conversar
com os deputados para
Confira a entrevista
conseguir os votos, no
completa em áudio
mínimo, da corrente
mais progressista. Eu
na página do Sismuc.
espero ter votos do PT,
Acesse pelo link
PMDB, PDT, PV e de
Multimídia > Áudios.
outros que entendam

não e encaminha à Assembleia.
JS: O TCE é um mecanismo de controle social.
Que outros mecanismos de controle social
podem ser utilizados pela população?
TC: Eu defendo a democracia representativa:
feita via partidos, Congresso, Parlamento,
Câmaras Municipais. Mas também acredito
que a gente tem que melhorar nossa democracia participativa. Os outros órgãos são
importantes. Mas hoje, em dia, é essencial
a gente aprimorar o controle popular da
administração pública. A população tem
que fazer esse controle, pressionar os órgãos
a desempenharem seu papel de fiscalizar
privatizações ilícitas, corrupção, nepo			tismo, patrimoni
			
alismopresente
			
desde 1500,
			
infelizmente.

Converse com
Tarso Cabral em
blogdotarso.blogspot.com
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Servidor sindicalizado tem assessoria
jurídica no Sismuc para questões
trabalhistas. Basta agendar horário.

LUTA NACIONAL

CONJUNTURA
CURTAS

Protestos contra
pedágio crescem
pelo país
Foto: Uol

Globo é investigada por
sonegação fiscal
O deputado Protógenes Queiroz (PCdoB-SP) diz serem graves as
informações que recebeu sobre sonegações fiscais cometidas pela
Rede Globo. Recentemente, documentos vazados na internet divulgaram que a empresa teria sonegado um total de R$183,14 milhões da
Receita Federal.
“Pode-se partir até para uma CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) como outro tipo de investigação. Do meu conhecimento, já
existem alguns procedimentos investigativos. Se eles não estiverem
tendo seu tratamento à altura da gravidade do que se apura, é evidente que tem de ter uma investigação maior por parte do Parlamento
brasileiro”, disse o parlamentar em matéria publicada pelo R7. (MR)

Governo do Paraná não
faz repasse da previdência
dos servidores
Por Manoel Ramires

Os protestos contra as tarifas de ônibus
no Brasil acenderam o debate sobre o custo
e a qualidade dos pedágios cobrados no país
e pelos estados. Em São Paulo, por exemplo,
o estado saltou de 11 praças em 1994 para
250 em 2013. No mês de junho, contudo, o
governador Geraldo Alckmin suspendeu o
reajuste das tarifas no estado na cancela,
mas o ‘repassou’ aos impostos. "O reajuste
não está sendo adiado por um ano. Ele está
sendo cancelado. Nós estamos assumindo o
custo disso por um ano", disse o governador
durante entrevista coletiva. A postura, de
manter o lucro das concessionárias, gerou
protestos no estado. Em Cosmópolis, por
exemplo, oito cabines de pedágio foram
queimadas e as pessoas puderam passar pela
cancela sem pagar.
Já no Rio Grande do Sul, o governador
Tarso Genro decidiu estatizar algumas praças
ou acabar com a cobrança em cidades como
Lajeados e Caxias do Sul. O resultado positivo
é a redução da passagem de ônibus intermunicipal. Ela ocorre em linhas regulares
intermunicipais que têm a taxa do pedágio
inclusa e que passam pelos trechos das
rodovias federais e estaduais dos dois pólos
rodoviários.A faixa de valores reduzidos varia

de R$ 0,25, para linhas que utilizam um único
pedágio desativado, a R$ 0,55, para as linhas
que tiveram dois pedágios desativados.
Outra que está descontente com a falta
de investimentos das pedageiras é a presidente Dilma Rousseff. O governo federal
ameaça romper o contrato de concessão
com a Autopista Litoral Sul, que administra
o trecho das BRs 376 e 101, na ligação entre
Curitiba a Florianópolis. De acordo com
uma auditoria, a empresa fez apenas 20%
dos investimentos previstos em contrato,
deixando de lado obras importantes, como o
contorno da capital catarinense, que somam
R$ 690 milhões.
Por outro lado, o governo do Paraná continua sua “boa relação” com as concessionárias
de pedágio. Até agora o governador Beto
Richa prometeu criar a Agepar para regular e
fiscalizar os serviços das concessionárias. No
último reajuste, concedido no final de 2012,
Beto Richa cravou seu lado:“O reajuste anual
é inevitável. Ele está previsto no contrato
firmado entre governo e concessionária há
20 anos e precisa ser cumprido”, defendeu.
No entanto, uma auditoria do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) revelou que a Viapar
e a Ecocataratas deixou de investir R$ 1 bilhão
em 14 anos. Além disso, as concessionárias
faturaram mais do que o previsto.

O governo do estado já deixou de repassar quase R$ 600 milhões correspondentes à sua cota de contribuição ao fundo previdenciária dos
servidores estaduais. Para contornar o rombo, o governo teria transferido recursos do Fundo Previdenciário para o Fundo Financeiro.
Este remanejamento não é permitido por lei.
Considerando as projeções para 2014, o governo do Paraná precisará desembolsar em torno de R$ 5,4 bilhões em contrapartidas ao
Fundo Financeiro e ao novo Fundo Militar, específico para pagar os
benefícios dos militares do Estado. O valor é praticamente o mesmo
da capacidade de investimentos em obras que o Executivo terá no ano
que vem – em 2013, foi de R$ 5 bilhões. Nesse cenário, para conseguir
implantar políticas públicas ao longo de 2014, são grandes as chances
de o governo continuar retendo parte das contribuições que deveria
fazer à Paranaprevidência. (MR)

Votação do PL da
terceirização é adiada
para agosto
O relator do projeto que regulamenta o trabalho terceirizado no Brasil
(PL 4330/04), Arthur Oliveira Maia (PMDB-BA), pretende fazer com
que a proposta seja votada no dia 13 de agosto na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havia a expectativa de que o texto
fosse votado em julho, mas o PL não entrou em pauta. Isso porque
o presidente da comissão, deputado Décio Lima (PT-SC), decidiu
estender o prazo de negociação em mesa quadripartite — formada
por governo federal, Legislativo, trabalhadores e empresários — para
tentar chegar a um consenso sobre o texto. (Agência Câmara)

DENÚNCIA

Faça como outros 11 mil servidores
da Prefeitura. Sindicalise-se!
Clique no banner na página do Sismuc:
www.sismuc.org.br.

HORA DE COLCOAR A CASA EM ORDEM

MOBILIZAÇÃO ESTADUAL

Mudanças na saúde
desagradam servidores e
gera bagunça no atendimento
Por Manoel Ramires

Reprodução

A nova gestão da Secretaria de Saúde
quer mostrar trabalho à população. No
entanto, muitas mudanças promovidas
sem a consulta aos servidores têm gerado
problemas e reclamações. O resultado
negativo é a piora do atendimento em
Unidades Básicas mistas e em programas
como o ‘Mãe Curitibana’ ou de prevenção.
A distinção nas gratificações também é
tema de polêmica entre os servidores da
saúde. Eles querem a revisão da Portaria 79,
que trata do processo de remanejamento
dentro da Atenção Primária à Saúde.
Para os servidores que estiveram
presentes ao coletivo da saúde, o processo
de trabalho nas nove unidades mistas
tem gerado conflito de atendimento. Isso
ocorre porque os trabalhadores das 44
equipes da Estratégia Saúde da Família

(ESF) não atendem setores como recepção,
vacina e farmácia. Outro problema grave
consiste na paralisia ou lentidão de alguns
programas que tratam da prevenção (hipertensão e diabetes) ou de gestantes
(Mãe Curitibana), entre outros. Uma
servidora que trabalha em uma unidade mista há dois meses conta que
está havendo sobrecarga de funções. O
resultado é o aumento das reclamações
da população. “Este sistema misto não
veio para somar, nós que não recebemos
ESF estamos realizando todo trabalho.
A população está descontente“, denuncia a servidora que teve identidade
preservada.
Para Diana Guérios, coordenadora
do Sismuc, a gestão precisa ouvir mais
os trabalhadores antes de implementar
mudanças: ”Acredito que não existe
maneira de planejamento que faça a uni-
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dade funcionar de forma mista, o correto
seria unidades totalmente de ESF para
estratégia funcionar”.
Além do acúmulo de funções, há
queixa sobre o não recebimento da gratificação dada aos trabalhadores do ESF,
conforme o Decreto 560. A sensação é de
descontentamento e injustiça. Por isso, os
servidores pedem a revisão do decreto e
da portaria 79 antes que o programa seja
implementado nas 109 unidades com suas
229 equipes, segundo a própria Secretaria
de Saúde.
Uma assembleia da saúde está marcada para o dia 17 de julho, às 19 horas. O
objetivo é discutir o decreto e a portaria
e também avaliar a situação dos servidores que estão atuando nas unidades
mistas. Essa assembleia também elege
uma comissão para tratar das diferenças
e problemas enfrentados.

Câmara de
Curitiba
recebe Frente
de Luta pelo
Transporte
Com assessorias

A Câmara Municipal recebeu, no mês
de julho, representantes da Frente de
Luta pelo Transporte de Curitiba. Lideranças do movimento apresentaram
uma pauta de reivindicações ao presidente da Casa, Paulo Salamuni (PV),
que inclui a diminuição da tarifa para
R$ 2,60 durante os dias de semana
e para R$ 1 aos domingos e feriados,
por meio de projeto de lei. Também
participaram da reunião os vereadores
Pedro Paulo (PT), líder do prefeito, e
Chico do Uberaba (PMN), integrante
da CPI do Transporte Coletivo.
“O objetivo da reunião é dialogar e
disponibilizar à Frente a estrutura da
Câmara, na medida do possível”, disse
Salamuni, que apresentou medidas
adotadas pela Mesa Diretora para a
economia de recursos. “Hoje temos
absoluta independência e queremos
levar a fundo a CPI. A Casa está aberta
e 100% dos políticos sabem por que
a população está nas ruas.” Na avaliação de Pedro Paulo, os desafios do
transporte são, pela primeira vez, uma
pauta nacional. “Não existe nenhum
empecilho para as investigações da
CPI do Transporte Coletivo. Nossa
posição é de investigar, com total
transparência e apoio do Executivo
municipal”, completou.
“Foi entregue na prefeitura de Curitiba e na CPI do Transporte Coletivo
o relatório da Comissão de Análise
da Tarifa. O documento apresenta
recomendações que possibilitam
uma redução ainda maior do custo
do transporte, além de demonstrar
descumprimento das empresas com
os contratos da Urbs”, diz o ofício da
Frente, lido por Liz Góes.

28
12
abril
julho

Coletivo Câmara
Municipa
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
15

Coletivo Polivalentes
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
18

Coletivo do ICS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
22

Coletivo FCC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
25

Coletivo Aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc

abril
julho

abril
julho

abril
julho

abril
julho

28
30

Reunião representantes
Horário: 9 e 14 hs
Local: Sismuc

02

Coletivo SMEL
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
05

Coletivo Agentes
Administrativos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

abril
julho

agosto

abril
agosto

Ficção que parece realidade
28
13
abril
julho

Ato Saúde
Horário: 16 hs
Local: Boca Maldita

28
17

Coletivo Educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
22

Coletivo Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

28
24

Coletivo Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

abril
julho

abril
julho

abril
julho

28
25

Coletivo Fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

01

Coletivo SMAB
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

abril
julho

agosto

28
02

abril
agosto

Assembleia Educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

Por Alessandra Oliveira

Uma mistura de romance e drama o filme
retrata a saga de João do Santo Cristo, que
muda da sua cidade natal e vai pra Brasília em
busca de uma vida melhor, entre passagens de
tempo de sua infância, o filme deixa claro as
diferenças sociais no país. Chegando na nova
cidade ele encontra seu primo que de cara já
o coloca no mundo das drogas e numa fuga da
polícia encontra Maria Lucia uma estudante de
arquitetura filha de um senador. Se apaixona
e começa a viver um misto do que aprendeu com seu pai e
o que quer representar para amada. É carpinteiro de ofício
e na periferia da cidade tenta viver longe do tráfico, mais
devido às circunstancias não consegue retomar sua vida.
O filme é baseado na música da banda Legião Urbana e
consegue retratar a Brasília da década de 80. Algumas cenas
marcantes como um diálogo entre
o carpinteiro e a arquiteta “Rico
desenha e pobre constrói”, afirmam as diferenças. Poesia, canção,
ação, desigualdades, sexo, drogas
envolvem toda essa trama.

Ficha Técnica

Título: Faroeste caboclo
Direção: René Sampaio
Roteiro: Marcos Bernstein e
Victor Atherino, inspirado na
música de Renato Russo
Coprodução: Globo Filmes e
Telecine
Distribuição: Europa Filmes
e Rio Filme
Ano: 2013
País: Brasil

As datas e horários poderão ser mudadas por
solicitação de ambas as partes, por isso atualize-se
pelo site do sismuc.

América exposta
Por Adriana Kalckmann

Nada tira a atualidade da obra de Eduardo Galean. Em “De pernas pro ar” o escritor
uruguaio vem, mais uma vez, assim como em “Veias abertas da América Latina”, fazer
uma crítica à exploração e miséria na América
Latina. Evidenciando o papel do capitalismo na
construção de um mundo cada vez mais desigual,
este livro é um relato impressionante da realidade
latino-americana. São fatos, acontecimentos históricos e jornalísticos que despertam nossa indignação
e comprovam que o mundo está de fato de pernas
pro ar.
“Num mundo que prefere a segurança à
justiça, há cada vez mais gente que aplaude o sacrifício da justiça no altar da segurança. Nas ruas das
cidades cada vez que um delinqüente cai varado
de balas, a sociedade sente um alívio na doença
que a atormenta.”
Ficha bibliográfica:
GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar. Porto
Alegre: LPM, 2000.

