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Educadores, servidores da saúde e da FAS mostram
disposição para a luta e levam reivindicações às ruas.
Se não avançar, eles já sabem: é greve.
Confira mais nas páginas 4 e 5.

Página 3

Lançamento de livro marca
aniversário do Sismuc
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Prefeitura confirma
Profuncionário para 2014
Foto: Guilherme Carvalho
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Sismuc denuncia desvio
de dinheiro do ICS ao MP

Os pecados
de FHC
Entrevista com Palmério Dória, autor do livro
“O príncipe da privataria”. Confira na página 9

Página 9

2

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

ORGANIZAÇÃO
NOVIDADE NA REDE

EDITORIAL

Acesse o hotsite dos
25 anos do Sismuc

As divergências entre as pautas dos servidores públicos municipais e
a Prefeitura ficam cada vez mais evidentes. A gestão municipal não tem acompanhado algumas demandas dos servidores ou as necessidades do serviço
público. Um exemplo é a falta de vagas nos cmei’s somada à falta de direitos
dos educadores. Outro caso é a precariedade no atendimento à saúde para a
população combinada com a falta de propostas efetivas para a categoria. O
mesmo ocorre com a FAS, que breca sua expansão na precariedade dos equipamentos ofertados para os moradores de rua e na quebra da isonomia entre
os servidores.
Nas páginas da Prefeitura, no entanto, a propaganda tenta mostrar que
a gestão está cumprindo suas promessas de campanha tanto junto aos servidores quanto à comunidade. A desconexão com a realidade dos servidores públicos é notória. Esse abismo criado em mesas de negociação vem acarretando
no descontentamento e em diversas mobilizações de diversas categorias.
É bom lembrar que as paralisações de cinquenta minutos e os demais
atos podem desencadear na primeira greve geral da Gestão Gustavo Fruet.
Se vier a ocorrer, é legitima. Além disso, é um exercício de cidadania coletiva,
merecendo, portanto, não ser ignorada ou subestimada.
Se não bastasse o desgaste com os servidores e com a população em
seu primeiro ano de mandato, a gestão Fruet enfrenta mais um problema de
corrupção. O Sismuc encaminhou no último dia 24 de outubro denúncia ao
Ministério Público sobre as acusações de desvio de dinheiro que envolve o
presidente do ICS Wilson Michaelis. Um pedido de explicações também foi encaminhado ao prefeito Gustavo Fruet.
O que os trabalhadores e a comunidade esperam, é que a prefeitura
dê respostas concretas às demandas dos servidores e da população, além de
empenho na investigação sobre as denúncias do ICS. A sociedade não aceita
mais escândalos sem investigação e promessas sem ação, sob pena de o “voto
de confiança” dado nas urnas ser cobrado nas ruas.
Diretoria do Sismuc
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Pautas diversas,
luta de todos

Por Guilherme Carvalho

O Sismuc inaugurou oficialmente
no dia 28 de outubro, Dia do Funcionário
Público, o Espaço 25 Anos, uma página na
internet com informações sobre a história
do sindicato. O servidor encontra um
vídeo dos 25 anos, uma linha do tempo
contando os principais acontecimentos
do Sismuc ao longo dos anos, uma galeria de imagens com 200 fotos históricas e
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informações sobre o Baile dos Servidores,
que ocorre dia 8 de novembro.
Outro recurso interessante é que
os servidores podem enviar fotos e vídeos
antigos pessoais que ajudam a contar a
história do sindicato. O conteúdo será disponibilizado na própria página para que
todos possam compartilhar.
Acesse:
http://www.sismuc.org.br/25anos/
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Esta edição
foi fechada
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Encontre documentos e leis na página
do Sismuc com facilidade.
www.sismuc.org.br/documentos.asp
www.sismuc.org.br/legislacao.asp.

ANIVERSÁRIO DO SINDICATO

ATIVIDADE ANUAL

Aposentados
preparam
passeio no
Guartelá
Por Guilherme Carvalho

O coletivo dos aposentados está se preparando para o passeio do final de ano. Desta vez
o destino é o Parque Estadual do Guartelá, na
cidade de Tibagi. Criada em 1992, a área conta com
“canyons”, cachoeiras e trilhas. É considerado o 6º
maior Canyon do mundo em extensão, além de ser
o único com vegetação nativa, conforme consta no
Guiness, o Livro dos Recordes.
A viagem ocorrerá no dia 2 de dezembro e
o Sismuc disponibilizará 2 ônibus para o passeio.
Além da caminhada, os aposentados também serão
levados para um almoço na cidade e um lanche ao
final da tarde na cidade de Castro. Tudo oferecido
gratuitamente.
As inscrições foram encerradas. Cada
aposentado da Prefeitura inscrito pode levar um
acompanhante, sendo esposa ou marido. Aqueles
que se inscreverem e não puderem ir, deverão informar antecipadamente. Foram disponibilizadas
80 vagas.
A saída de Curitiba está prevista para 6h30,
com retorno às 21 horas. O local de saída e retorno
ainda não está definido. Dentre os objetos a serem
levados estão remédios e carteira do ICS para atendimento médico em caso de necessidade.
Mais
As informações sobre o passeio foram repassadas no último dia 31, na reunião que ocorreu no
Sismuc.
Foto: Promocional
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Livro “Vozes da Consciência”
traz 43 entrevistas publicadas no jornal do
Sismuc entre os anos de 2009 e 2013.

Sismuc comemora

25 anos com

lançamento de livro
Por Bruno Zermiani

O Dia do
Servidor Público
tem um significado especial para
os
trabalhadores
de Curitiba. Nessa
mesma data, 28 de
outubro, o Sismuc,
sindicato que representa milhares de
servidores da Prefeitura da cidade,
comemora seu aniversário. Desta
vez, a data tem um
significado ainda
mais importante:
o Sismuc está completando 25 anos
de construção e
luta. No primeiro
evento das comemorações, no Espaço dos Bancários, foi lançado o
livro “Vozes da Consciência”, uma
coletânea com todas as entrevistas feitas pelo Jornal do Sismuc de
2009 a 2013.
Ex-presidentes e personagens que contribuíram para a construção do sindicato marcaram
presença. O deputado estadual Dr.
Rosinha, um dos fundadores do
Sismuc, enfatizou as conquistas
nestas duas décadas e meia. “São
25 anos que mudaram a história
não só dos funcionários da Prefeitura, mas também do próprio modelo de administração de Curitiba.
Antes do nosso sindicato, ninguém fazia a defesa do servidor

público. O servidor passou a ter
pauta de lutas, a ter seus direitos
defendidos. Todas as conquistas
ao longo deste tempo foram graças
aos servidores e ao Sindicato dos
Servidores Públicos de Curitiba, e
não pela boa vontade de nenhum
governante”, relembrou.
Apoio e lembranças
Durante o evento, duas mesas foram formadas. Na primeira,
representantes dos sindicatos, dos
movimentos sociais, os dois parlamentares presentes – Dr. Rosinha
e a vereadora Professora Josete –,
e a presidente da CUT-PR, Regina
Cruz, parabenizaram o sindicato
e reforçaram o apoio às lutas dos
servidores.

Na segunda mesa, as expresidentes do Sismuc Maria
Madalena Munhoz do Amaral,
Marilena Silva, Mônica Giovanetti, Marcela Bonfim, além do atual
advogado e ex-presidente Ludimar
Rafanhim e da atual coordenadora
geral, Ana Paula Cozzolino, relembraram histórias e fizeram um
resgate histórico dos movimentos
e dos atos que ajudaram a construir o Sismuc. Além disso, a conjuntura do atual momento do movimento sindical foi analisada. Os
presentes enfatizaram a importância da união entre os sindicatos e
pregaram a solidariedade acima
do individualismo na tomada de
decisões.
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SEM AVANÇOS

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

MOBILIZAÇÃO

Greve por isonomia com o magistério e melhores condições de trabalho está marcada

Educadores devem parar 26/11
Por Roger Pereira

A falta de educadores
nos Centros Municipais de Educação Infantil, problemas de
estrutura que dificultam o trabalho, o não cumprimento das
horas-atividade e a resistência
da administração municipal
em promover a isonomia entre
a carreira de educador e a do
magistério devem desencadear
uma greve geral nos 200 Cmei’s
de Curitiba. A posição foi tirada
em assembleia da categoria realizada no dia 23 de outubro, um
dia após representantes do Sismuc terem ouvido da Secretaria
Municipal de Educação que a
redução da jornada de trabalho
para 30 horas semanais não está
nos planos da pasta.
“Em mesas de negociação
anteriores, a Prefeitura havia
se comprometido a debater a
redução de carga horária. Na última reunião, no entanto, quis
voltar atrás deste compromisso
assumido”, disse o coordenador
do Sismuc Juliano Soares. “Outra

DISPOSTOS À LUTA

questão em que a Prefeitura não
avança é na eleição direta para a
diretoria dos Cmei’s”, acrescentou.
De acordo com a servidora Vera Lúcia de Souza, do Cmei
Monteiro Lobato, na Regional
Pinheirinho, os pais estão acompanhando os problemas dentro

das salas de aula e apóiam a luta
dos trabalhadores. “No nosso
cmei temos sofrido muito com
a falta de funcionários. Teoricamente nosso quadro está completo, mas sentimos falta de pelo
menos três educadores. Os pais
estão do nosso lado e também
buscam qualidade na educação”,

afirma.
A assembleia da categoria definiu um cronograma de
atividades. No dia 14, será feita
uma paralisação de 50 minutos
nos Cmei’s, com panfletagem
alertando os pais para os problemas da educação infantil. No
dia 20, acontecerá uma mobili-

zação de pais e educadores na
praça Santos Andrade. “Todos
esses problemas que os servidores reclamam, como a falta
de profissionais e de estrutura,
refletem diretamente na qualidade do atendimento oferecido
às crianças. Muitas delas estão
sendo atendidas em espaços inadequados, inclusive”, reforçou
Soares. No dia 21, uma nova
assembleia, para organizar a
mobilização. Até lá, o Sismuc
espera a realização de mais uma
reunião com representantes das
secretarias de Educação e de
Recursos Humanos, prometida
pela Prefeitura, para tentar mais
avanços na pauta de reivindicações. Os servidores querem a
realização de concurso público,
a isonomia com o magistério, a
democratização da gestão com
eleição de diretores, a reposição
de educadores em afastamentos
prolongados, o cumprimento da
lei da hora-atividade, a garantia
do dimensionamento adequado
em sala e a disponibilização de
equipes de educadores volantes.

Trabalhadores esperam respostas no dia 12 para definirem se paralisam atividades.

Saúde em estado de greve
Por Bruno Zermiani

O prazo para a Prefeitura responder os servidores da
saúde está chegando. Na reunião
do próximo dia 12, a gestão se
comprometeu a trazer avanços
para as pautas. Caso contrário,
a saúde de Curitiba entra em
greve, é o que definiram os trabalhadores.
A expectativa é com os
prazos para a incorporação do
IDQ e outras pautas em reunião
marcada para o próximo dia 12 de

novembro. O secretário de saúde
Adriano Massuda já se posicionou de forma favorável. “Esta
incorporação será de forma escalonada, mas o objetivo é chegar
no que o sindicato propôs. O que
vocês apresentam é viável. Este
valor pode ser inclusive maior”,
sinalizou na reunião do dia 10.
O valor proposto pelo
sindicato foi de R$286 no salário
de cada servidor, que, somados
aos R$100 já incorporados em
março, garantiriam a isonomia
em relação aos outros servidores

da PMC. A ideia é que a avaliação de desempenho seja tratada
de forma independente a esta incorporação.
A expectativa dos servidores é que a Prefeitura cumpra
sua palavra e apresente respostas. “A nossa expectativa é que
eles cumpram o que foi acordado na mesa de negociação. A
união dos servidores foi muito
importante para que a gente
tenha essa negociação”, lembra
Antônia Ferreira, auxiliar de enfermagem.

MOBILIZAÇÃO

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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Promessa da inclusão deve ocorrer até metade de 2014 e
pode ser feita por cargo. Impasse está em questões burocráticas.

FAS UNIFICADA

Em busca da gratificação de risco

Por Roger Pereira

Está na lei: servidores da
Fundação de Ação Social (FAS)
têm direito à gratificação por
risco. O valor (30% do padrão
148 I do vencimento dos cargos
de Educador e Educador Social)
deveria estar sendo pago desde
a sanção da lei, 28 de junho de
2011, no entanto, apenas parte
dos servidores tem recebido a
gratificação. Os servidores da
maioria dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)
e Centros de Referência Especializados (CREAS) não recebem o
benefício.
Sem respostas da Prefeitura Municipal de Curitiba sobre o
pagamento à totalidade da categoria (o Sismuc estima que cerca
de 600 trabalhadores estejam perdendo este direito) os servidores
realizaram uma manifestação
no centro de Curitiba no dia 17
de outubro. Os trabalhadores da
FAS encerraram o expediente 50

minutos mais cedo e foram para
a Boca Maldita. Além do carro
de som, eles também utilizaram
panfletos para dialogar com a
população.
A mobilização teve resultado, no último dia 29, a direção
da FAS recebeu um grupo de
servidores para uma mesa de negociação. No entanto, a conversa
pouco avançou. Alegando não
haver recursos disponíveis, a FAS
propôs voltar a negociar a isonomia no pagamento à gratificação
dos servidores a partir de março
de 2014, o que desagradou a categoria que, em assembleia realizada na noite do dia 29, decidiu por
mais um dia de manifestação.
A ação está programada para ocorrer no dia 11 de novembro, com as unidades sendo
fechadas 50 minutos antes do
final do expediente e os servidores voltando à Boca Maldita
para mostrar para a população
os problemas que enfrentam nas
unidades da FAS. No mesmo

dia, ocorrerá uma assembleia da
categoria para deliberar sobre os
próximos passos do movimento,
na Praça Santos Andrade.
“Isonomia é preceito básico das relações de trabalho. A gratificação tem que ser garantida a
todos os servidores da FAS. É uma
lei que eles mesmos promulgaram
e que não é cumprida. Isso gera
indignação nos trabalhadores, que
estão se sentindo
prejudicados”, disse
Eduardo Recker, coordenador do Sismuc.
Luci Lorezentti, assistente administrativa do Centro de Referência de
Assistência Social
(Cras) Vila Hauer,
diz que está, assim
como seus colegas,
diariamente exposta a riscos. “A gente
trabalha com população de risco, em

área de risco, a gente é ameaçado. Já teve caso de a pessoa chegar e colocar o revólver em cima
do balcão porque a gente estava
atendendo a criança em risco”.
Rejane dos Santos, que atua no
Cras Aurora, reforçou o argumento. “Não é justo dar só para uma
parte e não para os outros, porque
todos nós lidamos, mesmo em
momentos diferentes, com a mes-

ma população”.
Eduardo Recker lembra
ainda que as manifestações
dos servidores da FAS servirão,
também para chamar a atenção
para a necessidade de mais contratações. “Um servidor da FAS
é obrigado a fazer o trabalho
de 2 ou 3. Falta educador, assistente social, psicólogos, falta trabalhadores em geral”, relata.

DIREITO DEVIDO

VALORIZAÇÃO EM PAUTA

Servidores podem repor
greves e paralisações

Reivindicação antiga
finalmente deve sair do papel.

Profuncionário
começa no
segundo semestre
de 2014

Por Guilherme Carvalho e

Por Manoel Ramires

do entre os anos de 2007 e 2012.
Pelo documento, os servidores
terão restabelecidos todos os direitos perdidos durante o período,
com exceção do crescimento vertical e horizontal.
A anistia era uma das principais bandeiras do Sismuc nos
últimos anos. A impossibilidade
de acordo durante a gestão de Beto

Richa e Luciano Ducci marcou
um período de ausência de diálogo com os servidores. Por diversas
vezes o Sismuc tentou rever os
direitos por meio de negociações
ou por ações judiciais. O assunto
constituiu também um dos pontos
da pauta de reivindicações apresentadas e assinadas pelo então
candidato Gustavo Fruet.

Greves e paralisações anistiadas:
2007 – Greve dos educadores (dos dias 12 a 15 de fevereiro)
2009 – Paralisação e greve geral (do dia 31 de março e dos dias
15 a 17 de abril)
2011 – Paralisação geral (dia 20 de junho)
2012 – Paralisação geral (dos dias 14 e 15 de março)
2012 – Paralisação geral (dos dias 26 de março)

Os diretores do Sismuc apuraram que os trabalhadores de escola, a partir do segundo semestre de
2014, poderão participar do programa Profuncionário.
Serão ofertados dois módulos: multimeios didáticos e
técnico em secretaria escolar. A estimativa é atingir
de 600 a 700 trabalhadores. Os cursos serão ministrados pelo Instituto Federal do Paraná – IFPR.
A incorporação dos servidores ao programa é
uma demanda do sindicato histórica que foi intensificada com esta gestão desde o início do ano. Em fevereiro, o superintendente da Secretaria de Educação,
Marcos Schiefler, assumiu o compromisso de integrar
os servidores. Já em outubro, o Sismuc realizou o
seminário “O papel do trabalhador de escolar na educação”. A conclusão foi de que é urgente a entrada no
“Profuncionário como ferramenta para a qualificação
e valorização dos trabalhadores de escola”.
Uma reunião entre sindicato e Secretaria de
Educação deve ocorrer ainda em novembro para
definir os detalhes. Para Rosimeire Aparecida Barbieri,
diretora do Sismuc, é um avanço para categoria. Ela
conversou com membros da Secretaria de Educação
sobre a inclusão: “Isso valoriza os trabalhadores de
escola que há tanto tempo foram tratados de forma
invisível pelas gestões anteriores. É o reconhecimento dessas funções tão importantes dentro da escola”,
comemora.

Foto: Manoel Ramires

Os servidores que participaram da greve dos educadores de
2007, da greve geral de 2009 e das
paralisações de 2011 e 2012, podem reaver os prejuízos dos dias
parados. Basta fazer a solicitação
à chefia imediata. O sindicato orienta para que este pedido seja formalizado por papel impresso.
A Prefeitura retirou as
faltas referentes a greves e paralisações do item ‘afastamentos’
no site do RH 24 horas. A retirada
das faltas foi acordada entre sindicato e gestão para zerar as greves.
No entanto, o sumiço dos registros
pode gerar dúvida nos servidores
sobre qual período deve ser reposto. Para saber se houve desconto, o
servidor deve entrar na página do
RH 24 horas e imprimir os contracheques no mês anterior, do mês
em que ocorreu a mobilização e
do mês posterior. Após isso, devese verificar se houve apontamento
de faltas.
Ao fazer a reposição dos
dias parados, o servidor deverá
receber os valores que foram descontados e, se caso tenha perdido a licença-prêmio por causa da
punição, poderá reaver o direito.
O coordenador do Sismuc
Juliano Soares defende que os servidores façam a reposição. “Todas
as greves realizadas pelos servidores foi porque se fechou o canal
de diálogo com a Prefeitura. Nós
estávamos exercendo um direito
nosso e não poderíamos ter sido
punidos por isso com os descontos
das nossas remunerações”, diz.
Mais
O direito foi garantido após
muita negociação com a gestão atual da Prefeitura. Ele está previsto
no decreto 747. A medida prevê a
exclusão das anotações de falta
aos que participaram de greves
ocorridas no período compreendi-
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Manoel Ramires

FORTALECENDO A LUTA

Mudança da jornada e condições de trabalho são os temas da pauta do segmento.

Servidores do abastecimento discutem
mudanças nos armazéns da família
Por Manoel Ramires
Os servidores da Secretaria
do Abastecimento se reuniram com
a Secretaria de Recursos Humanos
para discutir a mudança da escala
de trabalho nos armazéns da família.
Atualmente, a jornada vai de terça a
sábado. Os servidores pleiteiam abertura de segunda à sexta-feira. A gestão
se comprometeu a avaliar o pedido. O
principal problema é o atendimento
aos sábados. Uma pesquisa será feita
com a população sobre a necessidade
de atendimento neste dia. A reunião
ocorreu no último dia 5.
O representante da Secretaria
de Abastecimento Marcelo Franco
Munaretto afirmou que até o dia oito
indicará sobre o período em que a
pesquisa será feita. Neste dia ocorre o
coletivo do abastecimento no Sismuc.
Outro compromisso assumido trata da
quantidade de horas adequadas para
o servidor ficar nos caixas (PDVs). O
sindicato defende a necessidade de
pausas durante a jornada por causa do

esforço repetitivo.
Moedas da Proforte
Os servidores do abastecimento também apontaram problemas na
entrega de troco por parte da empresa Proforte. O fornecimento de moedas e notas está previsto em contrato,
mas não vem ocorrendo em alguns
casos, segundo Juliano Soares. “Os
servidores alegam que muitas vezes
tem que recorrer ao comércio vizinho para fazer troca de moedas”,
relata, e que “isto causa muitos prejuízos no atendimento ao público”.
O superintende alegou desconhecer
o problema.
Menos atendimento em armazéns
Os servidores pediram a realização de concurso público para os
armazéns da família, diminuindo a
carga de trabalho. No entanto, a Prefeitura alegou que haverá redução no
teto da renda familiar para compra de
produtos. Também revelou a possibilidade de inauguração dos armazéns na
região metropolitana, desafogando o
fluxo de Curitiba.

EM BUSCA DE MUDANÇAS

Grupo Técnico das
Escalas da Saúde
tem primeira reunião
Foto: Roger Pereira

Por Roger Pereira

Representantes da
Administração Municipal
e trabalhadores reuniram-se no último dia 31
para a primeira reunião
do grupo técnico para discutir a escala de trabalho
da saúde. Com o objetivo
de formular as escalas
para enquadrar todos os
servidores na jornada de
30 horas semanais, o grupo terá mais quatro reuniões até a elaboração da proposta
de escalas.
Na reunião o grupo discutiu a organização dos trabalhos e a metodologia
para se formular as escalas. “Foi uma reunião para delimitar a forma de trabalho
que teremos nas próximas reuniões.
Vamos iniciar com um estudo técnico,
sobe o dimensionamento de pessoal, o
levantamento das resoluções dentro das
diversas categorias existentes dentro da
área da saúde e a regulamentação da Lei
de Urgência e Emergência”, disse a coordenadora do Sismuc Diana Paula Leão
Guérios. “Já estamos com mais quatro reuniões marcadas, sendo que discutiremos
a escala, propriamente dita, a partir da
terceira reunião”.
Na próxima reunião, agendada
para as 14h30 do dia 7 de novembro, o
grupo debaterá as leis e resoluções de
cada categoria, como as de psicólogo,
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional

e fisioterapeuta, além da enfermagem,
“porque a agente não vai falar apenas das
UPA’s, e sim de diversas unidades, como
os SUEC’s, os CAP’s e as Residências Terapêuticas”, explicou a representante do
Sismuc.
Apesar de a primeira reunião ter
sido apenas de organização dos trabalhos,
o Sismuc já levou para a mesa uma das
reivindicações da categoria: a de que
ocorra igualdade na carga horária do
Serviço de Urgência e Emergência de Curitiba (SUEC) entre os servidores do turno noturnos, que fazem escala de 12 horas
por 60, e os servidores do turno diurno,
para que todos façam 120 horas mensais
de trabalho. “Estamos colocando essa
condição de termos uma carga horária
igualitária, porque, os servidores do turno
diurno, que realizam 6 horas diárias, com
30 horas semanais, acabam, no final de
um mês, tendo 12 a 18 horas a mais de trabalho que os servidores do turno da noite.
Isso, no final de um ano, dá mais de um
mês de trabalho”, disse Diana Guérios.
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CONDUTA ILEGAL

Acompanhe as notícias do Sismuc
pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp

DENÚNCIA

O diretor financeiro do Instituto Curitiba de Saúde (ICS), Samir Fouani, fez graves denúncias.

Sismuc denuncia desvio de dinheiro
do ICS ao Ministério Público
O Sismuc encaminhou
no último dia 24 uma denúncia ao Ministério Público sobre
as acusações que envolvem o
presidente do ICS Wilson Michaellis de desvio de dinheiro.
O documento foi encaminhado
ao procurador Gilberto Giacoia.
Um pedido de explicações também foi encaminhado ao prefeito Gustavo Fruet.
O diretor financeiro do
Instituto Curitiba de Saúde
(ICS), Samir Fouani, fez graves
denúncias contra o ICS no dia
21 de outubro. Em documento
entregue ao Sismuc, Fouani
acusa membros da diretoria
do ICS, entre eles o presidente
do instituto, Wilson Michaelis,
de favorecimento utilizando
dinheiro do órgão público. Segundo o texto, o diretor financeiro foi obrigado a assinar
documentos que encobrissem
o desvio, caso contrário perderia o emprego.
De acordo com a
denúncia, Wilson Michaelis
(foto) e seu sócio e agora assessor no ICS, Constantino
Miguel Neto, cederam para
seus filhos as cotas de capitais do Centro Avançado de

Cirurgia Vascular Ltda. Centro
este que recebeu R$4.788,00
para prestar serviços ao ICS.
De acordo com o diretor financeiro, os dois homens fortes
do instituto continuam atendendo nos seus respectivos
consultórios particulares no
período em que não estão no
ICS, o que vai contra o estatuto
da instituição.
Além disso, a denúncia
também levanta a suspeita de
um superfaturamento nos gastos com próteses. Estas despesas aumentaram em mais de
30% neste ano. Em outro documento, é apontado o uso de
dinheiro do instituto em gastos particulares. Uma conta de
um famoso restaurante no Rio
de Janeiro, por exemplo, teria
sido de quase R$700,00.
“Apresentamos a denúncia no Ministério Público
para que a investigação seja
feita da maneira devida”, informa Alessandra Oliveira, coordenadora do Sismuc.
O prefeito Gustavo
Fruet já determinou que uma
sindicância seja aberta para
investigar as denúncias. O
presidente Wilson Michaelis
está afastado do cargo até que
o caso seja esclarecido.
Foto: Manoel Ramires

Por Bruno Zermiani

Wilson Michaelis,
ex-presidente do ICS,
afastado após as
denúncias.

ENTREVISTA

Acompanhe as notícias na página do
Sismuc e fique bem informado:
www.sismuc.org.br.
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PRIVATARIA II

Os pecados de FHC
No dia 25 de outubro, o jornalista Palmério Dória lançou seu mais recente livro
em Curitiba: “O Príncipe da Privataria” (confira resenha na página 12). Corajoso,
o livro trata e denuncia desvios ocorridos no período em que o Brasil foi governado por um dos maiores símbolos da privatização e do neoliberalismo do país:
Fernando Henrique Cardoso. Palmério Dória concedeu entrevista exclusiva ao
Jornal do Sismuc e falou sobre a imagem de FHC e a história do governo tucano.
Além disso, traçou perspectivas para as eleições de 2014. Confira:
Por Bruno Zermiani

Jornal do Sismuc: Você sente que há um bloqueio, uma falta
de espaço para o livro chegar até o público?
Palmério Dória: O livro foi lançado há dois meses. A gente
está numa caravana pelo Brasil, para quebrar o chamado
bloqueio de mídia, a respeito de uma obra de interesse público. Não dá para ficar no porto esperando. Como dizia
o Jair Marinho, zagueiro do antigo Fluminense, “tamos aí,
vamos lá”. Embora o livro tenha frequentado a lista dos
mais vendidos, há uma resistência, porque o Fernando
Henrique e sua turma são queridinhos da imprensa. Ele
sempre foi blindado, sempre foi tratado com muita condescendência pela grande imprensa. Durante o seu governo
ele foi protegido e ainda hoje é tratado como o supra-sumo da inteligência, da iluminação, do bom senso etc. Você
veja o espaço que se deu a ele na posse na Academia Brasileira de Letras. Foi tratado como um verdadeiro gênio
da raça, enquanto verdadeiros intelectuais como Millôr
Fernandes o tratam como uma espécie de “Sarney barroco rococó”.
JS: Como foi o processo de apuração dos fatos? Quanto tempo durou?
PD: Quando me perguntam quanto tempo durou, eu sempre faço uma brincadeira antiga, me perdoe repeti-la. Este
livro demorou 64 anos para ser feito. A gente toma contato com os assuntos, e nem sabe que vai pintar um livro,
e quando vê acaba acontecendo. Mas, basicamente, eu
tomei contato com a personalidade, com o Fernando Henrique como assunto, em 1993, quando ele apareceu como
ministro da fazenda do Itamar. Antes disso mesmo, quando ele ocupou o Ministério das Relações Exteriores, coisa
que ele quase se tornou – chanceler- no governo Collor, o
Fernando 1, que abriu os portos. Ele estava louco para ser
chanceler, mas o Mario Covas, do PSDB, tucano como ele,
não permitiu. Deu uma porrada, literalmente, na mesa e
disse “você não vai entrar nessa porra!”. Se não disse isso,
disse coisa parecida. Então a gente foi se aproximando
dele, ele evidentemente cresceu no cenário nacional. Teve
o boato, desde aquela época, do segredo de Polichinelo, do
filho dele fora do casamento com uma repórter da Rede
Globo. Teve o cavalo de pau que ele deu na biografia dele
ao assumir. O esquerdista, o exilado, o perseguido político, promovendo o que nós chamamos hoje de privataria.
Desde o início ele revelou um incrível apetite para entre-

gar o país, e parece que teve pleno êxito. Mas nós
tomamos pra valer ele como assunto a partir do
ano 2000.
JS: E como foi o contato com as fontes?
PD: Com a própria vida. Quando você se torna um
velho jornalista, e isso às vezes acontece muito
cedo, você vai tomando contato, as fontes vêm
até você. Vira delivery. As fontes chegam, vêm contando
coisas. E você passa por uma série de veículos. Eu, por
exemplo, passei pela (revista) Caros Amigos, e alguns dos
personagens deste livro, alguns dos entrevistados deste
livro iam dar estas entrevistas na Caros Amigos. Nós dedicávamos uma capa para figuras como Requião, aqui do
Paraná, Ciro Gomes, Pedro Simón, Itamar (Franco), uma
infinidade de personagens. Os assuntos desabam na nossa frente. E o Fernando Henrique está aí, quando você é
presidente da república você é potencialmente personagem para um livro.
JS: Recentemente nós vimos essa questão do leilão de Libra
ser bastante discutida. Como é que você viu esse leilão neste
contexto? Teve muita comparação, gente dizendo que o governo Dilma estava fazendo a mesma coisa que o governo
FHC..
PD: Eu não queria emitir opinião sobre isso ainda. Não
quero dar uma de tucano, mas eu prefiro me ater ao que
está no livro, que antecipa o que está acontecendo agora. O Fernando Siqueira, da Associação dos Engenheiros
da Petrobrás, fala no livro, no capítulo dedicado à Petrobrás, das terríveis pressões que o Lula sofreu e que a Dilma vem sofrendo. Quando ele fala de terríveis pressões,
ele fala das petroleiras, as grandes petroleiras, e da Fiesp,
que fazem um lobby sobre eles. Ele diz que tanto o Lula
quanto a Dilma não aguentaram essas pressões. Ele acha
que eles amarelaram, de certa maneira, não aguentaram a
pressão. Agora, mesmo assim eu insisto em dizer que eu
não consigo confundir privataria com partilha. O Millôr
tem uma frase antiga que é o seguinte: “só o medo daquilo
faz a gente suportar isso”.
JS: Recentemente aqui no Paraná, o governador Beto Richa
propôs uma privatização disfarçada da RTVE, a TV pública do
estado. Qual sua opinião a respeito deste tipo de atitude nos
meios de comunicação?
PD: Nós estamos já em clima eleitoral. A Folha de S. Paulo

acaba de contratar duas eminentes figuras do jornalismo
brasileiro. Um, o Reinaldo Azevedo , o outro, Demétrio
Magnoli. Praticamente como um reforço da Folha de
S. Paulo para esta campanha. Do ponto de vista de opinião, para isolar grandes figuras do jornalismo, estas sim
respeitáveis, como o Jânio de Freitas. Então, é como se a
grande imprensa estivesse se preparando para este embate. Por que estes dois exemplos que eu citei, esses caras
falam também na Veja, falam na Globo News, 24 horas.
Se você quer uma opinião, está lá o Demétrio Magnoli de
plantão. Se você quer uma outra opinião, você vai procurar o Marco Antônio Villa, que está sempre disponível
para falar com qualquer um destes veículos: Globo, Abril,
seja qual for. É um time completo. Agora, no próprio leilão
de Libra, quem eles pegam pra dar opinião? O David Zilbernstein (genro de FHC). O que é inquietante é que esse
cara, me disseram, mas eu preciso averiguar com meus
próprios olhos, indicou o homem forte do leilão de Libra.
Então, daqui pra frente, vai ser uma guerra de foice no claro! Estes caras estão sendo colocados ostensivamente no
sentido macro, como dizem os intelectuais, e no sentido
micro, ou seja, nos pequenos jornais. Isto está acontecendo no Brasil inteiro. A Folha de S. Paulo está fazendo isso,
mas regionalmente também estão fazendo isso. Evidente
que o Beto Richa está fazendo isso para chamar os “cupinchas” dele, os caras confiáveis, os jornalistas amestrados. É
a ocupação total da opinião, o loteamento da opinião, são
as capitanias hereditárias da opinião. Então é o domínio
total, territorial e completo da informação e da opinião,
e esse jogo vai ser pesadíssimo. Acho que, com 64 anos
de vida, não vi nada parecido com o que se desenha. Eles
querem voltar por que eles não admitem a possibilidade
de ficar fora deste jogo. Ainda bem que a gente está vendo
até agora que qualquer alternativa deles está furada.
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Servidor sindicalizado tem assessoria
jurídica no Sismuc para questões
trabalhistas. Basta agendar horário.

CPI DOS TRANSPORTES

DENÚNCIA

Só falta determinação da Prefeitura para licitação ser cancelada e tarifa reduzir.

TCE e sindicatos apontam que
tarifa pode ser bem mais baixa
Por Roger Pereira

As manifestações do mês
de junho fizeram sim as autoridades se mexerem, pelo menos,
em alguns casos. E o mais emblemático deles, é o transporte
público. Se, para a Prefeitura
de Curitiba, a questão parecia
resolvida com uma simples redução de R$ 0,15 na tarifa, outros
órgãos, sempre com o acompanhamento dos movimentos sociais, foram mais além: uma CPI foi
aberta na Câmara Municipal, um
relatório do Tribunal de Contas
apontou uma série de irregularidades e um trabalho conduzido por entidades sindicais encontrou indícios de formação de
cartel na licitação realizada em
2010. Os três trabalhos indicam
que se a prefeitura sanar as irregularidades, a tarifa pode ter uma
redução muito mais significativa.
A CPI do Transporte concluiu suas audiências na última
semana de outubro. Foram 28
audiências, 110 horas de interrogatórios, 26 pessoas prestaram
depoimentos, quatro diligências
e milhares de documentos examinado. “Entre todos os depoimentos, chamou a atenção que,
enquanto as empresas alegaram

Marcos Isfer, ex-presidente da
URBS, no alvo das investigações.

prejuízo na gestão do sistema,
a Urbs comprovou um lucro anual de R$ 104 milhões”, disse o
presidente da CPI, Jorge Bernardi (PDT). Agora, os vereadores
preparam o relatório final da
comissão, que deve ser entregue à
prefeitura e ao Ministério Público
até o final do mês de novembro.
“O prefeito terá um diagnóstico
completo do sistema e subsídios
suficientes para fazer os cortes
necessários”, acrescentou.
Além da redução do lucro das empresas, a CPI deverá
sugerir outras medidas para a
redução da tarifa, como a retomada do controle da prefeitura
sobre o sistema de bilhetagem
eletrônica, mudança no método
de cálculo da tarifa técnica e a revisão do processo licitatório. Ao
Ministério Público, caberá uma
possível responsabilização de
alguma autoridade ou ex-autoridade.
Cartel
Paralelamente ao trabalho
da CPI, uma auditoria promovida pelo Tribunal de Contas do
Estado na Urbs encontrou 40
irregularidades nos contratos da
prefeitura com as empresas de
transporte e recomendou a redução da tarifa em 16,7%, o que

representaria uma passagem em
R$ 2,25 hoje. A auditoria do TCE
ainda detectou sinais de cartelização do transporte público.
Entre os indícios, a prática de descontos irrisórios e o quase onipresente sobrenome “Gulin” nas
empresas que prestam o serviço.
Mas quem foi mais longe
ainda na denúncia da formação
de cartel foram as entidades
sindicais. O Sindicato dos Engenheiros do Paraná (Senge-PR),
o Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Pública do Paraná
(APP-Sindicato), a APUFPR –

Seção Sindical do ANDES-SN,
o Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários, Financiários e Empresas do Ramo
Financeiro de Curitiba e Região
(Bancários de Curitiba) e o Sindiurbano apresentaram parecer
jurídico com provas da cartelização. “Os indícios apontam que
o que aconteceu foi uma simulação de concorrência. E, sem
essa concorrência, não se conseguiu reduzir a tarifa”, disse o diretor do Senge-PR, Valter Fanini.
Entre os documentos apresentados pelos sindicatos, já

entregues à CPI, ao Ministério
Público e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), estão as cartas fiança
apresentadas pelos consórcios
participantes. Elas são emitidas pela mesma instituição
financeira, com a mesma data
e números sequenciais. Além
disso, as cartas de garantia na
proposta de licitação, enviada
pelas empresas à diretoria da
URBS têm texto idêntico, incluindo os mesmos erros de grafia,
alterando-se apenas os nomes
das empresas participantes.
“São várias evidências que
apontam para o conluio. Não
houve nem preocupação das
empresas em ocultar esta prática. Se pegarmos os documentos
de apresentação dos consórcios
Pioneiro, Transbus e Pontual
eles têm o mesmo texto. Isso
fica claro de que foi feito a quatro mãos, inclusive, com a participação da Urbs”, disse o diretor do Sindicato dos Bancários
André Castelo Branco Machado.
A administração municipal tem, em suas mãos, subsídios
suficientes para cancelar a licitação, retomar o controle da bilhetagem e reduzir a tarifa. Resta
saber se há interesse.

CONJUNTURA

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

DEFESA DOS DIREITOS

CURTAS

Presidente da CUT Wagner
Freitas comemora engavetamento
temporário do PL da Terceirização

Contra o projeto que
restringe a greve no
serviço público
Foto: Manoel Ramires

Por Guilherme Carvalho e
Manoel Ramires

O presidente nacional da
CUT Wagner Freitas fez uma visita
à sede do sindicato. Ele conversou
com a Rádio Sismuc sobre o PL
4330, que regulamentava a ampliação da terceirização no serviço
público e privado. Segundo Freitas,
o ‘engavetamento’ da medida só
foi possível graças à mobilização
sindical contra o projeto.
Não garantir os mesmos direitos entre contratados diretos e
terceirizados, precarizar o trabalho,
permitir a terceirização inclusive
na atividade-fim da empresa estão
entre os problemas apontados pelos críticos do PL 4330 – cuja tramitação no Congresso Nacional está
interrompida informalmente, desde que as bancadas do PT, PCdoB,
PSB e Psol se comprometeram a obstruir a votação, caso seja tentada.
De acordo com um estudo
de 2011 da CUT e do Dieese, o trabalhador terceirizado fica 2,6 anos
a menos no emprego, tem uma jornada semanal de três horas a mais
e ganha 27% a menos. A cada dez
acidentes de trabalho, oito ocorrem
entre terceirizados.

“O contrato de
prestação de
serviços pode
versar sobre o
desenvolvimento
de atividades
inerentes,
acessórias ou
complementares à
atividade
econômica da
contratante.”
(Artigo 4º, parágrafo 2º,
do PL 4330)

JS: Qual tem sido a ação da CUT sobre o PL da Terceirização?
WF: Eu estou muito feliz com a capacidade de mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, porque
esse PL nefasto ele estava praticamente aprovado no
Congresso Nacional por uma articulação de direita
forjada pelos empresários e a ação dos trabalhadores,
através dos sindicatos da CUT, invadindo o Congresso nacional e abordando os deputados nos estados,
denunciando nos nossos sites, nas redes sociais
os deputados que votassem a favor do projeto são
traidores da classe trabalhadora, a pressão na mídia
que nós fizemos, inclusive com artistas importantes,
dando seu depoimento contra, a nossa pressão foi
tão forte que eles arquivaram o projeto. Agora eles
estão morrendo de medo de votar este projeto e não
serem eleitos por nós.
JS: O projeto terceiriza tanto serviços públicos como
privados?
WF: Na iniciativa pública, na verdade regularizava
todas as OS’s, porque o que o projeto fala é que a
partir da aprovação todos os contratos ficam legalizados. Precisa pressionar os deputados (federais)
do Paraná o tempo inteiro para que eles não votem,
não votem na calada da noite. Tem que o tempo inteiro ficar monitorando.
JS: O Sismuc defende que os servidores sejam representados pelos sindicatos de municipais. Qual a posição da
CUT?
WF: Os ramos dos municipais é um dos 18 ramos da
CUT que nós criamos lá atrás. Nós defendemos que
todos os servidores do município, independente de
qual função tem que ser filiado aos sindicatos dos
municipais. No caso de Curitiba é o Sismuc. Porque
nós entendemos que a luta não é só pela questão
particular, mas a luta é pela transformação da sociedade e o servidor é trabalhador. Por que isso? Para
que você não tenha um monte de sindicato sem representatividade.
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A CUT, as demais centrais sindicais e entidades de servidores
públicos realizaram grande mobilização abrangendo servidores das
três esferas no último dia 7. O objetivo é impedir que seja votado o
anteprojeto do senador Romero Jucá (PMDB/RR) sobre o direito de
greve no serviço público.
A proposta impõe, sob o argumento da ‘essencialidade’, uma série de
restrições, proibindo que seja decretado o movimento em algumas
áreas e limitando as paralisações em outras num percentual que pode
variar entre 50 a 80%.
A Constituição de 1988 em seu artigo 37 (inciso VII) reconheceu
expressamente a greve como um direito dos servidores públicos civis,
mas passados 25 anos as regras ainda não foram regulamentadas.
(Fonte: William Pedreira/CUT)

Remédios básicos
“somem” dos postos de
saúde de BH
A falta de medicamentos essenciais nos centros de saúde de Belo
Horizonte tem forçado pacientes a interromper ou começar tardiamente o tratamento médico. Uma lista repassada internamente na
Farmácia Distrital Nordeste aponta carência de antibióticos, anti-hipertensivos e remédios para tratar o colesterol alto. O problema da
falta de medicamentos também foi constatado pela Câmara Municipal. A Comissão de Saúde da Casa visitou nove postos em setembro e,
para cobrar soluções ao déficit, realizou uma audiência pública.
Para a Secretaria Municipal de Saúde, o problema é pontual. “Por
exemplo, faltou AAS no dia 24 na região Nordeste, mas o estoque foi
reposto no dia seguinte”, diz o secretário-adjunto da pasta, Fabiano
Pimenta. (Fonte: Novo Jornal)

Curso de comunicação
popular
A APP-Sindicato, em Curitiba, sediou, entre os dias 25 e 27 de outubro, o segundo curso de Comunicação Popular do Paraná. Promovido pelo Cefuria – Centro de Formação Urbano Rural Irmão Araújo,
com apoio do Sismuc, o curso debateu a democratização dos meios
de comunicação, o marco civil da internet e a produção local da mídia
alternativa e sindical. O jornalista da CUT nacional, Leonardo Severo
e a coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação, Cláudia
Santiago foram os convidados da mesa de abertura do evento e trouxeram um panorama da comunicação popular na América Latina e no
Brasil. (RP)

SINÓPSE

O consenso nem sempre é bom

9 de novembro
Ato da Saúde
Horário: 10 horas
Local: Praça Santos Andrade
11 de novembro
Regionalizadas do PCCV – Regional CIC
Horário: 19 horas
Local: Paróquia Nossa Senhora da Luz dos Pinhais
11 de novembro
Coletivo da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
11 de novembro
Paralisação da FAS
Horário: 16h10
Local: Boca Maldita
11 de novembro
Conselho Municipal da Educação
Horário: 14 horas
Local: Rua Roberto Barrozo, 630/644
12 de novembro
Assembleia da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
12 de novembro
Mesa de negociação da Saúde
Horário: 14 horas
Local: A confirmar
13 de novembro
Regionalizadas do PCCV – Regional Boqueirão
Horário: 19 horas
Local: Igreja Batista Vila Hauer (Rua Maria Asssumpção, 911)
13 de novembro
Coletivo dos Sociólogos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
13 de novembro
Assembleia da Guarda Municipal
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
14 de novembro
Coletivo da FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
14 de novembro
Educação - Indicativo de greve
Horário: 8 horas
Local: Curitiba
14 de novembro
Grupo técnico – escalas da saúde
Horário: 14h30
Local: Edifício Delta
18 de novembro
Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Horário: 8 horas
Local: Câmara Municipal de Curitiba
18 de novembro
Regionalizadas do PCCV – Regional Boa Vista
Horário: 19 horas
Local: Clube das Mães do Abaeté (Rua Celestino
Coleto, 1710)
18 de novembro
Coletivo dos Polivalentes
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
20 de novembro
Votação do Plano Plurianual
Horário: 8 horas
Local: Câmara Municipal de Curitiba
20 de novembro
Coletivo dos Educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
21 de novembro
Grupo técnico – escalas da saúde
Horário: 14h30
Local: Edifício Delta

22 de novembro
Seminário da Previdência
Horário: 9 horas
Local: Hotel Caravelle
21 de novembro
Regionalizadas do PCCV – Regional Matriz
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
22, 23 e 24 de novembro
12ª Conferência Municipal da Saúde
Horário: 14h (dia 22)/8h (dia 23)
Local: Colégio Estadual do Paraná
25 de novembro
Regionalizadas do PCCV – Regional Cajuru
Horário: 19 horas
Local: Escola Municipal Coronel Durival de Brito e
Silva (Rua Emílio Bertolini, 44)

Por Guilherme Carvalho

“A fabricação do consenso” é uma série de três capítulos de um documentário sobre a vida e obra do linguista
norte-americano Noam Chomsky. Centrada nas análises mais
polêmicas e lúcidas de Chomsky, o documentário discute o
papel contemporâneo das mídias na fabricação do consenso nas
sociedades de massas. Nesse sentido, o consenso seria a falta de
uma percepção crítica sobre a sociedade, algo promovido pelos
meios de comunicação de massa.
Chomsky fala sobre a força da mídia e seu papel na sociedade moderna e as possibilidades de resistências a ela.

Ficha técnica:

25 de novembro
Coletivo da FCC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Título original: Manufacturing consent
- Noam Chomsky and the Media.
Diretor: Mark Archbar e peter Wintohick
Gênero: Documentário
Produtora: Zeigest Video
País: EUA
Ano: 1992

26 de novembro
Reunião de Representantes
Horário: 9h/14h
Local: Sismuc
27 de novembro
Coletivo das Finanças
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Para assistir:
http://migre.me/gyRs1

(Conteúdo de domínio público e
autorizado pelos produtores)

28 de novembro
Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc
28 de novembro
Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
2 de dezembro
Fórum Municipal de Educação
Horário: 14 horas
Local: a definir
2 de dezembro
Coletivo dos agentes administrativos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
4 de dezembro
Assembleia Geral das Pautas 2014
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
5 de dezembro
Lançamento do livro “Crônicas dos Excluídos”
Horário: 19h30
Local: APP-Sindicato - Avenida Iguaçu, 880
6 de dezembro
Coletivo SMELJ
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
9 de dezembro
Coletivo da Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
10 de dezembro
Entrega das pautas específicas
Horário: 9 horas
Local: Sismuc
11 de dezembro
Coletivo da Guarda Municipal
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
11 de dezembro
Coletivo dos Sociólogos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

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

Herança maldita
Por Roger Pereira

Relembrar o passado recente para lutar para que não se repita. Essa é a primeira
impressão que se tira da leitura de “O Príncipe da Privataria”, do jornalista Palmério Dória,
nosso entrevistado nesta edição do Jornal do Sismuc. A obra é um resumo do que foi o
neoliberalismo que dominou o país durante os dois mandatos do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. O subtítulo do livro - “A história secreta de como o Brasil perdeu seu
patrimônio e Fernando Henrique Cardoso ganhou sua reeleição” - é explicativo sobre o
que foram os anos entre 1995 e 2002 no Brasil.
A obra de Palmério Dória é referência para lembrarmos e entendermos todos os
“acontecimentos isolados” dos anos 1995 a
2002, percebendo, onze anos depois como
eles se encaixam num único contexto de
globalização excludente, privatizações,
livre comércio internacional, criminalização dos movimentos sociais, ajuste
fiscal, desmonte dos serviços públicos,
mercantilização da saúde e da educação e estado mínimo.

Ficha bibliográfica:
DÓRIA, Palmério. O Príncipe da
privataria: a história secreta de
como o Brasil seu patrimônio
e Fernando Henrique Cardoso
ganhou sua reeleição. São Paulo:
Geração, 2013.

