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Os servidores de Curitiba dão o ponta-pé inicial em sua
Campanha de Lutas 2014. O tema é “Valorize quem joga pelo povo”,
numa alusão à Copa do Mundo. Para o Sismuc, cinco pontos
principais precisam avançar para o time tornar-se campeão, senão, a
vaia ao prefeito vai ser geral. Confira mais na página 4.

ORGANIZAÇÃO

Tem uma ideia legal de texto?
Escreva e envie para a Coluna
do Leitor do Jornal do Sismuc:
imprensa@sismuc.org.br.
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CAMPANHA DE LUTAS 2014

EDITORIAL

A Copa passa, Curitiba fica
Doze cidades sediando o evento onde oitocentos mil visitantes dos
quatro cantos do mundo são esperados. Oito bilhões de reais saem dos cofres públicos para financiar estádios enquanto que o serviço público carece de
investimentos em saúde, em educação, em segurança pública, em infraestrutura e tantas outras áreas. Esta é uma realidade incontestável, assim como

A marca dos
servidores
Por Guilherme Carvalho e Manoel Ramires

é irrefutável que aqueles visitantes que virão a Curitiba, em cada canto, em
cada rua, em cada praça serão atendidos com excelência pelas mãos de cada
servidor.
A Copa do Mundo realmente abre as portas para receber um olhar do
mundo sobre a gente. Todavia, nossas expectativas são de que as grandes conquistas dentro das quatro linhas só têm valor se vierem de fora também. Por
isso, para sairmos vitoriosos, entramos em campo com a entrega das pautas
dos servidores públicos municipais no dia 13 de fevereiro.
Se há dinheiro para levantar arenas esportivas, se há tempo para planejar um evento de tamanha importância, que haja também o mesmo empenho
em construir equipamentos públicos, em capacitar os servidores e valorizar
quem de fato constrói esta cidade.
Para o ano de 2014, mais do que o hexacampeonato da seleção, nossa
meta principal é a conquista da valorização dos servidores públicos a partir da
Campanha de Lutas. Queremos Planos de Carreira, que os salários dos servidores sejam pagos como time grande que somos, que um novo modelo de
gestão seja proposto, que a terceirização seja rebaixada e de que nos deem
condições de jogar o jogo.
Ao apagar dos holofotes, quando todos os visitantes tiverem regressados as suas cidades, certamente o servidor público permanecerá aqui, em Curitiba, lutando para que a nossa população continue tendo vitórias no seu dia a
dia. A Copa passa, a cidade fica.
Diretoria do Sismuc
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O tema da Campanha de Lutas
deste ano já está definido. Com o objetivo
de realizar o diálogo com a população e
mobilizar os servidores, o Sismuc aposta na
contradição dos investimetnos no serviço
público e na Copa do Mundo. O lema da
campanha deste ano é “Valorize quem joga
pelo povo”. Juntamente com uma bola de
futebol, o texto lembra a taça do mundial. O
trabalho é desenvolvido em parceria com a
empresa de publicidade Interlig.
O sindicato também deve realizar
intervenções urbanas, como conta a coordenadora de comunicação Adriana Claudia Kalckmann: “Nossa intenção é levar
a campanha para as ruas. Pretendemos
fazer ações urbanas que mobilizem tanto
os servidores quanto a população. A nossa
mensagem é clara: São os servidores que
jogam diariamente pela população. Nós
somos titulares e campeões e queremos
ser valorizados por isso. Senão, a vaia à
gestão será geral”, contextualiza.
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Sampaio, Ari Junior de Miranda, Carmem Lucia Amaral Reichdal,
Daniel Augusto Simões, Demerval Ferreira da Silva, Diana Paula
Leão Guérios, Elaine Cristina Borba dos Santos, Giuliano Marcelo
Gomes, Henrique Ramos Santana, Ilma Alves Bomfim, José
Ezael Pott Ferrando, Leandro Francel Alves Servilha, Leila dos
Santos, Linda Alice Góes Gregorczuk, Lurdes Farias, Marcos
Aurélio Fernandes Jesus, Maria Aparecida Martins Santos, Mario
Barbosa, Marlene Aparecida S. Cazura, Marlene Camargo Melo,
Mauro Scarmocin, Natel Cardoso dos Santos, Paula Regina Jardim
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Esta edição
foi fechada
às 18 horas, de
03/02/2014.
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AQUI, NÃO!

Pelegos querem
cobrar imposto
de servidores
da PMC
Por Guilherme Carvalho

A cobrança do imposto sindical dos servidores municipais volta a
ser tema de debate em Curitiba. Dessa vez, duas entidades sindicais que jamais
realizaram alguma atividade por aqui entraram na
justiça para cobrar o imposto sindical dos servidores
da Prefeitura de Curitiba.
O pedido em nome das desconhecidas Confederação
dos Servidores Públicos do
Brasil (CSPB) e da Federação dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná (Fesmepar),
pretende morder parte dos
salários dos trabalhadores
sem o consentimento da
categoria.
De acordo com a
ação ajuizada, seriam cobrados os impostos dos últimos 5 anos dos servidores
municipais. Os valores
correspondem ao valor de
1 dia de trabalho no ano.
Um servidor que recebe
algo em torno de R$ 1,1 pagaria perto de R$ 40 sem o
direito à recusa.
O sindicalismo fundado pela Central Única dos
Trabalhadores (CUT) tem
por princípio o combate ao
imposto sindical no Brasil.
O principal motivo é a defesa de que os trabalhadores
devem escolher qual entidade deve representá-los
de forma voluntária. Desta
maneira, os sindicatos se
obrigariam a realizar um
trabalho de convencimento
e evitaria-se os chamados
“sindicatos de gaveta”, que

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

sobrevivem apenas do imposto sindical sem realizar
nenhuma atividade de defesa da categoria que diz
representar.
Atualmente o Sismuc é sustentado financeiramente apenas com
as mensalidades sindicais
dos servidores que assinam a ficha de sindicalização de forma voluntária.
Mais de 11 mil servidores,
perto de 50% da categoria
representada pelo Sismuc
está sindicalizado, o que é
uma média alta em relação
ao sindicalismo brasileiro,
perto dos 17%. Os números
demonstram um alto grau
de representatividade do
Sismuc e são encarados
pela diretoria como uma
conquista da própria categoria que acredita na organização sindical.
Para evitar o desconto
O Sismuc não só
tem recusado o desconto
nos últimos anos, como
também foi obrigado a
entrar com uma liminar
proibindo a Prefeitura de
realizar a cobrança. Uma
ação do sindicato julgada
em julho de 2009, pelo
Tribunal de Justiça do
Paraná, foi favorável aos
trabalhadores. Agora, o
desafio é evitar que o desconto revertido para entidades que não têm nenhuma representatividade no
serviço público municipal
de Curitiba. Além de nova
medida judicial, o sindicato busca o apoio dos servidores municipais para
evitar que o imposto seja
cobrado.
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Agenda traz a história das lutas dos trabalhadores
na América Latina nos últimos três séculos.

Sismuc disponibiliza livroagenda para sindicalizados
Foto: Manoel Ramires

Servidores podem retirar seus exemplares na secretaria do sindicato.
Por Manoel Ramires

O que é
o imposto
O imposto sindical ou
contribuição sindical passou
a ser permitido também no
serviço público desde 2009.
Este dinheiro, arrecadado pelo
governo federal e distribuído
para sindicatos, federações,
centrais sindicais e Estado,
é descontado do trabalhador
sem o seu aval. A medida é
obrigatória no meio privado,
mas no serviço público a cobrança passou a ser facultativa
com a instrução normativa nº
1/2008 do Ministério do Trabalho. Ou seja, estes sindicatos,
federações e confederações
podem optar se querem ou não
que prefeituras ou governos
realizem o desconto.

Assembleias, data-base, coletivos, reuniões e datas de feriados (porque ninguém é de ferro).
O Sismuc disponibiliza para os servidores sindicalizados seu li-vroagenda 2014. O material, além do
calendário deste ano, traz também
histórico sobre as “Lutas e revoluções populares na América Latina nos séculos 19, 20 e 21”. É fruto
da parceria do Sismuc com o Núcleo Piratininga de Comunicação
(NPC), responsável pela pesquisa
de conteúdo e confecção da agenda.
Para Alessandra Oliveira,
coordenadora do Sismuc, a agenda
contribui para que os servidores
conheçam as conquistas dos trabalhadores é resultado de mobilizações e de acúmulo histórico. “A
gente precisa se enxergar dentro
do processo de luta por direitos e
conquistas que ocorrem no nosso
continente. Saber, por exemplo, que

no mesmo dia em que o Sismuc foi
fundado (28 de outubro) a Unesco reconheceu a Venezuela como
território livre de analfabetismo
(2005), uma conquista que buscamos diariamente com a valorização
de educadores”.
Pensamento
semelhante
é apontado na apresentação da
agenda pelo cientista político da
Unicamp, Reginaldo Carmello de
Moraes: “Ela foi criada para que
você acompanhe seu ano e sua vida
lembrando das lutas que estão por
trás de tudo que conquistamos. A
primeira vitória de quem combate
a injustiça é o próprio combate”,
registra.
O livro agenda é gratuito
para os servidores sindicalizados.
Ela pode ser adquirida diretamente
no sindicato ou com um dos diretores liberados. Eles devem estar
visitando os locais de trabalho para
fazer entrega da agenda, além de
atualizar dados cadastrais para melhorar a comunicação.
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PAGA MAL

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

MOBILIZAÇÃO

Remuneração média paga ao servidor é a menor da região sul e apenas a sétima lugar entre as capitais.

Curitiba fica em último na
valorização salarial dos servidores
Por Manoel Ramires

Pesquisa divulgada
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) no final de 2013
apontou Curitiba como a
quarta cidade que mais
arrecada no Brasil: R$ 58
bilhões anuais. A capital paranaense fica atrás apenas
de São Paulo, Rio de Janeiro
e Brasília. Os dados são referentes a 2011. No entanto,
o forte produto interno não
se reflete no pagamento
salarial de seus servidores.
Dados do Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) revelam que Curitiba está em última entre
as capitais do sul. São R$
3,4 mil na média contra R$
4,5 mil pagos por servidor
em Florianópolis (51º PIB
nacional) e R$ 5,9 mil na
média em Porto Alegre (7º
PIB nacional).
Incluindo o cenário
nacional, Curitiba fica em
sétima, atrás também de
Brasília, Campo Grande,
Belo Horizonte e Salvador. E nem precisa ir longe
para descobrir que se paga
melhor do que na capital
paranaense. Araucária, que
responde apenas pelo 41º
PIB do Brasil com 13 bilhões,
paga, na média, R$ 3,6 mil
mensais para seus servidores. O ano da pesquisa é
2012. Em 2013 a Prefeitura
de Curitiba reajustou os
salários em 6,77%, enquanto que a cidade vizinha
acresceu 7%.
Ganho real
O ano de 2013 foi
marcado pela incorpo-

ração das remunerações
variáveis para os servidores municipais e piso
mínimo de R$ 1,1 mil.
Mesmo assim, algumas
categorias que possuíam o
PPQ ficaram apenas com a
reposição da inflação. Ou
seja, sem ganho real. Para
este ano, a estimativa do
Dieese é inflação de 5,41%
até março, quando ocorre a
negociação. Somado a este
valor, a pauta geral ainda
pede mais 10% de ganho
real, afinal, as perdas acumuladas nos últimos anos
estão calculadas em 9,24%.
De acordo com cálculos do Dieese, a pauta pode
ser atendida sem comprometer a Lei de Responsabilidade Fiscal. A cidade tem
crescido 8% por ano, desde
2011. Em 2014, o crescimento na arrecadação é o mesmo (sem contar a possível
arrecadação maior com a
Copa da Fifa).
Alimentação
Outro ponto que
preocupa os servidores
municipais é o aumento
do custo na alimentação.
“Muito da inflação deste
ano (2013) foi provocada pela alta da alimentação e bebida. O custo
da refeição externa foi,
na média, R$ 29. O reajuste dos servidores deve
se basear em um índice
próprio”, separa Fabiano
Camargo Silva, economista. Atualmente, o vale
alimentação é de R$ 7 e
o teto para recebê-lo não
chega a R$ 2 mil de vencimento base. A pauta geral
reivindica vale alimentação de R$ 27.

Elaboração: Manoel Ramires

TEM PRA COPA, TEM PRO SERVIDOR

Campanha de Lutas
joga por cinco golaços
Por Manoel Ramires

No dia 13 de fevereiro,
o Sismuc entrega as pautas da
Campanha de Lutas 2014. Cinco
pontos são considerados fundamentais para que haja avanço e
valorização dos trabalhadores: reformulação do Plano de Carreira,
reajuste financeiro (salário, vale
alimentação e pisos por níveis),
combate à terceirização, novo
modelo de gestão e condições de
trabalho. A entrega da pauta também é marcada pelo início da campanha de mobilização: “Valorize

quem joga pelo povo. Esse time é
campeão”.
As prioridades para a Campanha de Lutas nas pautas gerais
e específicas foram definidas em
assembleia geral e específicas
ou encontro dos coletivos. No
ano passado, apesar de avanços
em muitas áreas como o fim do
PPQ e a reformulação de algumas jornadas, outros pontos não
avançaram. Um deles foi a questão
salarial; outro, a apresentação do
plano de carreira ou o combate à
terceirização. Para este ano, estas
conquistas devem vir com a mo-

bilização de todas as equipes. O
Sismuc pode realizar novamente
os encontros regionalizados, que
é um momento para explicar as
pautas aos trabalhadores, além
de percorrer os locais de trabalho
para informar sobre a negociação.
Próximos passos
Após a entrega da pauta, a
Prefeitura deve agendar as mesas
de negociação geral e específicas.
As leis referentes a ganhos salariais devem ser votadas até o fim de
março. Os demais itens das pautas
podem ser negociados ao longo do
ano.

MOBILIZAÇÃO
REDUÇÃO DA JORNADA

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma
biblioteca e videoteca para empréstimo
gratuito aos sindicalizado?
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Estado de greve segue mantido enquanto é dado prazo de 30
dias para discussão sobre redução de carga horária.

Educadores elegem grupo para discutir 30 horas
Foto: Pedro Carrano

Por Pedro Carrano e Manoel Ramires

O Sismuc e Prefeitura se
reuniram para definir a formação
de um grupo de trabalho técnico
sobre a redução de jornada para
30 horas. O grupo tem o mesmo
número de representantes do
sindicato e da gestão. No último dia 28, uma assembleia da
categoria definiu os nomes dos
representantes deste grupo de
trabalho. Eles têm 30 dias para
apresentar propostas a partir
da primeira reunião, que deve
ocorrer entre os dias 10 e 14 de
fevereiro.
A função do grupo técnico é subsidiar a continuidade
dos debates da mesa de negociação após a greve de novembro 2013. A tarefa para o grupo
é debater a redução da jornada
de trabalho, a partir de proposta elaborada pelos servidores e
apresentada à gestão no dia 19
de dezembro.

O grupo fará avaliação
técnica nas unidades em busca da organização da redução
da carga horária, o que envolve
avaliação técnica e pedagógica.
Além dos sete representantes do GT (dois do sindicato
e cinco eleitos em assembleia),
os servidores definiram também
o prazo de 30 dias para apresentação de resultados. Ficou acordada a liberação dos servidores para
participação nas reuniões.
Avaliação
“Em dezembro, havia negativa de implantação de redução da
carga horária. Hoje, conseguimos
abrir um canal de comunicação sobre isso. A PMC confirmou essa intenção por meio da criação do grupo de trabalho
para tal”, avalia
a coordenação
do Sismuc sobre
o resultado da
mesa de no fim
de janeiro.

EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Foto: Pedro Carrano

Presidente da FCC reconhece que problemas da Pedreira Paulo
Leminski poderiam ter sido resolvidos pela administração municipal.

Pedreira reabre com
selo de empresa privada

Por Pedro Carrano

A Pedreira Paulo Leminski deve voltar à ativa este ano. O
local estava fechado desde 2008,
quando moradores da região entraram com ação pedindo o fim
dos eventos no local. A reabertura do principal espaço de apre-

sentações culturais do Paraná
foi confirmada por Marcos Cordiolli, presidente da Fundação
Cultural de Curitiba (FCC).
Ele ressalta que houve
o processo de diálogo com os
moradores do entorno, por meio
de audiências públicas, adequando exigências de som, se-

gurança, transporte e
estrutura interna – o
que poderia ter sido
resolvido antes. “Não
havia o cuidado com
o entorno, não havia
regras de segurança
claras e não havia
regras de proteção
à população. Evidentemente os
gestores antigos podiam ter resolvido isso lá atrás”, diz.
A falta de atitude do Poder Público ao longo de mais de
seis anos nos quais a Pedreira
ficou paralisada acabam justificando a atual escolha da PMC.

Esta é a opinião da jornalista e
produtora cultural Adriane Perin. “O poder público não conseguiu impedir que ficasse anos
fechada, uma das situações mais
absurdas que já acompanhei por
aqui”, avalia.
O saldo do processo de
um ano e meio após a licitação,
de acordo com o presidente da
FCC, é a instalação de escadas
com saída de emergência, heliporto, cercamento, modificação
no palco e na Ópera de Arame,
cadeiras móveis, além de mudanças na acústica, entre outros
itens.

Arrematado
Antes de atirar os fogos aos céus e aguardar shows
memoráveis como foi o de Paul
McCartney, em 1993, é importante ressaltar que o espaço
é reativado após a sua privatização, em junho de 2012. Na
época o então prefeito Luciano
Ducci (PSB) vendeu a reestruturação e a administração do
Parque Náutico e do Parque das
Pedreiras (que abrange a Ópera
de Arame) para a DC7, empresa
concessionária, por 25 anos. O
valor de venda foi de R$15 milhões.

MOVIMENTOS SOCIAIS

A consulta ao povo por uma nova
constituinte deve ser a principal
luta dos movimentos sociais.

Um Plebiscito
para mudar o país
Foto: Pedro Carrano

Alexandre Boing, secretário do Plebiscito: “é preciso garantir a participação do povo”.
Por Pedro Carrano

Em 2014, a principal luta que reunirá os
movimentos social, sindical e organizações de esquerda deve ser a organização do Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva para a reforma
do sistema político brasileiro. O Plebiscito pretende consultar a população na Semana da Pátria,
entre os dias 1 a 7 de setembro. Será um momento
de votação popular.
O sistema político brasileiro é formado hoje
por uma democracia representativa e não pela democracia direta. Durante as manifestações de junho e julho de 2013 ficou evidente que o sistema
político apresenta pouca representação popular.
Não há disposição no atual Congresso para efetuar mudanças nas áreas de saúde, educação, jornada de trabalho, para citar alguns exemplos. O sistema político brasileiro responde ao financiamento
das grandes empresas.
Por conta disso, os representantes de uma
Constituinte Exclusiva devem ser eleitos com essa
missão específica. “A Constituição de 1988 tem
princípios fundamentais, porém é preciso regulamentar uma série de questões. É preciso também garantir mecanismos de democracia direta,
participação do povo e mais espaço no Congresso

para as pautas dos sem-terra, dos trabalhadores,
das mulheres, dos negros, dos gays e lésbicas”, explica Alexandre Boing, secretário do Plebiscito no
Paraná.
Campanha no Paraná
No Paraná a campanha está em fase de
estruturação, mas já possui uma secretaria e tem
o Sismuc como uma das 20 entidades que compõem a coordenação da campanha no estado. O
objetivo do grupo é organizar visitas a 59 cidades
para difundir a campanha.
Nos dias 21 a 23 de fevereiro está agendado
o curso de formação de formadores do Plebiscito.
Com isso, serão formados comitês em cidades,
locais de trabalho, bairros e igrejas, entre outros
locais, para o debate do tema e organizar as urnas
na Semana da Pátria.
A presença dos sindicatos nesta ação é
essencial, opina Gustavo Erwin “Red”, da Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS). “Embora não seja uma bandeira imediata do movimento sindical, os sindicatos como o Sismuc,
que se veem como ferramentas de transformação da sociedade, têm no Plebiscito Popular
um modo de debater com a categoria questões
centrais para o avanço das pautas populares”,
avalia Red.

LEGITIMIDADE SINDICAL

Justiça define Sismuc
como representantes dos
guardas municipais
Por Manoel Ramires

O Tribunal Regional
do Trabalho da 9ª região decidiu que o Sismuc é entidade
sindical legítima para representar os guardas municipais.
A decisão foi tomada após
o Sigmuc tentar suspender
uma assembleia realizada no
dia 13 de novembro de 2013.
A assembleia discutiu a pauta do Plano de Carreira, como
o tempo para que o guarda
possa mudar de área de atuação. Ainda no pedido feito
pelo outro sindicato e negado
pela justiça, houve a tentativa
censura. O Sismuc não puderia mais informar a categoria
sobre os problemas e mobilizações através de panfletos.
Na decisão, o juiz do
trabalho Daniel Corrêa Polak
acatou o argumento do jurídico
do Sismuc de que “falta legitimidade (ao) autor e (há) plena
legitimidade do Sismuc e que
realizou e realiza vários eventos com vistas a proteger os di-

reitos dos guardas municipais,
enquanto o Sigmuc sequer
realiza assembleias com seus
associados”, registra a decisão.
O juiz ainda criticou o
Sigmuc, pois recorreu à instância errada para tentar impedir o Sismuc de defender
os interesses dos guardas
municipais. “A mesma fez notadamente uso da via processual inadequada.” Em virtude
disso, o Sigmuc foi obrigado a
pagar as custas processuais.
Para o Sismuc, a ação
mostra despreparo para defender os interesses dos
guardas. “O Sismuc tem uma
história com os guardas municipais. São mobilizações,
vitórias na justiça, gratificações, outras diversas ações
como a greve de 2007 que,
além de diversas conquistas,
teve conciliação no ano passado através do sindicato. Ou
seja, não dá pra trocar o certo
por uma aventura”, aconselha
Ana Paula Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc.
Foto: Inara Passos

Sede nova do TRT, em Curitiba.

36 HORAS SEMANAIS

Jornada de trabalho passa a ser de 36 horas, com as quatro horas
restantes complementadas com curso de capacitação.

Administrativos da saúde
avançam na redução da jornada
Por Pedro Carrano

Um primeiro passo para a redução da jornada de trabalho e para
uma maior qualidade de vida. Como
forma de reduzir para 36 horas a jornada dos administrativos lotados nas
unidades de saúde, os servidores conquistaram um curso para aperfeiçoamento relativo ao Sistema Único de
Saúde (SUS). Proposta negociada com
a Secretaria Municipal de Recursos
Humanos (SMRH), esta capacitação a
distância deve totalizar 180 horas por
ano e abrange os agentes das unidades
de saúde, centros de especialidades e
Suec’s. Os trabalhadores referendaram
a proposta em assembleia.
O relato dos servidores presentes na reunião entre Sismuc e
SMRH confirma que os agentes administrativos têm dificuldades na execução de sua função devido à falta
de aperfeiçoamento. Em outras áreas,
como é o caso da medicina, o profissional é preparado para operar os programas relativos ao SUS, a exemplo do
E-saúde. “O médico prepara-se para
atuar na saúde. Com o administrati-

vo não acontece isso. Quando há novos procedimentos, não temos informações”, informa servidora presente
à reunião, que preferiu não se identificar.
Implantação em março
O RH justificou falta de base
técnica para a redução imediata da jornada de 40 horas para 30 horas. Com o
curso, a escala dos administrativos em
unidades de saúde fica em 36 horas
semanais em efetivo exercício no interior da unidade e mais quatro horas
destinadas ao curso de capacitação.
A data fixada para a publicação
da Portaria, assinada pela SMRH e
Secretaria de Saúde, será no dia 1º de
março de 2014. A publicação deve regulamentar esta nova jornada semanal.
Já a sua implantação está programada
para o dia 3 de março de 2014. O servidor assinará um termo de escolha caso
prefira manter a jornada de 40 horas
na unidade ou, então, se adere à nova
proposta de aperfeiçoamento.
A SMRH compromete-se também a verificar a possibilidade de um
curso voltado aos administrativos de
forma geral.
Foto: Pedro Carrano

ESTUDO TÉCNICO

SMRH define para 29
de abril apresentação
de estudo técnico
Foto: Pedro Carrano

Por Pedro Carrano

Os administrativos da saúde estão
em busca de melhores
condições de trabalho.
Exigem também uma
melhor descrição de
suas

tarefas

espe-

cíficas, para evitar a
prática

comum

do

desvio de função. Será
elaborado relatório a
partir de visita a 35
unidades

de

saúde

em Curitiba em diferentes portes.
Com isso, a SMRH,
apontou, em mesa de

tir daí o encaminhamento”, adianta o

negociação, estudo técnico para ter a

superintendente de recursos humanos

dimensão do trabalho do agente admin-

da PMC, Christian Luiz da Silva, con-

istrativo na unidade de saúde. Junto a

firmando que o mapeamento pode traz-

isso, será ve- rificado no estudo se há

er à tona possíveis casos de desvio de

possibilidade de ser criada uma área de

função.

atuação com carga horária de 30 horas

O cronograma de apresentação

semanais para os agentes administrati-

da pesquisa está definido para o dia

vos na saúde.

29 de abril, uma vez que os trabalhos

SMRH justifica que é preciso

começam no dia 28 de janeiro e se es-

uma base técnica para discutir o regime

tendem até 9 de abril. Assembleia da

de trabalho e a função dos administra-

categoria será realizada no mesmo dia

tivos nas unidades de saúde. “Ao final

de apresentação do estudo técnico da

de abril faremos uma reunião para apre-

SMRH para avaliação do estudo técnico.

sentar o resultado e discutiremos a par-

Horário e local ainda serão definidos.
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Acompanhe as notícias do Sismuc
pela rádioweb, em nossa
página na internet:
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp

Pelo menos 23 pontos acordados em mesas de negociação ainda não foram encaminhados.

Sismuc reclama pendências a Fruet
Foto: Arquivo Sismuc

TEM $ PRA COPA

Fruet assume conta para
instalação de Centro de Mídia

Prefeitura assume
gastos da Copa que
eram da Fifa
Por Manoel Ramires

Por Manoel Ramires

O Sismuc encaminhou ao prefeito Gustavo Fruet ofício em que pede
atenção para 23 pontos acordados em
mesas de negociação, mas que ainda
não foram implementados. Levantamento feito pela direção do sindicato constatou uma série de reivindicações ainda sem avanços. Questões
como encaminhamento de leis contra o assédio moral e ampliação da
licença para tratamento de saúde até
de gestão como a redução de jornada
para os excluídos da saúde e mudança
de nível para Assistentes de Saúde Bucal (ASB). O Sismuc solicita a urgência
nas providências para que “os pleitos
já acolhidos” não se repitam na Campanha de Lutas 2014.
Para o Sismuc, pelo menos 12
pontos já foram acordados em mesa
de negociação, cabendo à Prefeitura
dar seguimento a projetos de lei, decretos ou normas. No campo das leis,
é necessária enviar projetos sobre assédio moral, licença para tratamento
de familiares, sobre as 30 horas dos
excluídos da saúde, transformação de
nível de ASB, reaquadramento de auxiliares de enfermagem e saúde bucal,
incorporação de gratificação na Secretaria de Finanças.
Além disso, apesar da promessa, não progrediu o decreto que regulamenta horário especial para estudante, ato que iguala os percentuais

de gratificação para ESF. Também continuam sem confirmação norma que
modifique a composição do IDQ, ato
que promove o recurso na avaliação
de estágio probatório e a retomada
do grupo de trabalho que discute mudanças no ICS, IPMC.
Para Ana Paula Cozzolino,
coordenadora geral, estes assuntos
devem ser encaminhados antes da
Campanha de Lutas de 2014. “É um
debate que precisa ser encaminhado
antes das mesas de negociação deste
ano. Pedimos uma força tarefa ao prefeito para que temas já acordados atropelem seus períodos de implementação. ‘2013 não pode ter mais do que
12 meses’”, alerta.
No ofício 10/2014, o Sismuc
ainda solicita informações sobre assuntos pendentes. São eles o acúmulo do adicional de insalubridade a
outras gratificações, isonomia na incorporação para risco de vida, fim de
desconto previdenciário no RIT, DRS,
entre outros. Ainda requer resposta
sobre o pagamento de abono a aposentados e incorporação do PPQ, auxílio
transporte em pecúnia, além de cobrar
o resultado do dimensionamento e a
possibilidade de aposentadoria especial para trabalhadores de escola, entre
outros.
No próximo dia 13 o sindicato entrega a pauta geral de reivindicações 2014. Antes disso é aguardada
a resposta para o ofício.

A prefeitura de Curitiba vai gastar pelo menos
8,5 milhões de reais a mais
do que era previsto para
tentar garantir que jogos da
Copa sejam realizados em
Curitiba. O valor é referente
à instalação do centro de
mídia próximo a Arena da
Baixada que inicialmente
seria responsabilidade do
Comitê Organizador Local
(COL) da Copa, órgão ligado
a Fifa. O contrato com essa
determinação foi assinado
em 2007, mas termos aditivos assinados desde 2009
transferiram responsabilidades do COL para os estados e municípios, como
a responsabilidade pela
infraestrutura de mídia
que foi repassada para as

Foto: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press

cidades-sede.
De acordo com um
balanço divulgado no dia
21 de janeiro, pela Prefeitura, e que foi apresentado
no dia seguinte para a comitiva da FIFA que visita
a Arena, o investimento da
cidade para a Copa está em
R$ 572 milhões, quase 220
milhões deles destinados
ao estádio. Neste valor está
o gasto de R$ 8,5 milhões
para desapropriação do
terreno e infraestrutura do
centro de mídia.
A Prefeitura afirma
que, após o mundial, essa
estrutura será utilizada
em benefício da sociedade,
provavelmente na área
de saúde ou lazer. Próximo ao local está a US Ouvidor Pardinho que será
transformada em unidade

de urgência e emergência
especialmente para estrangeiros.
Gastos totais
A Prefeitura informou a Fifa que foram destinados R$ 219,7 milhões
para o evento. Desse valor,
R$ 143 milhões correspondem a títulos de potencial
construtivo destinados às
obras de reforma e ampliação da Arena da Baixada. A desapropriação de
imóveis no entorno do estádio custará R$ 14,5 milhões. Mais R$ 6,5 milhões
vão para a desapropriação
do terreno que abrigará a
estrutura para transmissão
de televisão e R$ 2 milhões para infraestrutura,
da inspeção veicular e rede
subterrânea na Rua Madre
Maria dos Anjos.

Estádio do Atlético em construção.

ENTREVISTA

Acompanhe as notícias na página do
Sismuc e fique bem informado:
www.sismuc.org.br.
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LEITURA DO DESENVOLVIMENTO

Curitiba 40 anos
depois, tudo igual
Conta-se que o espaço urbano onde hoje fica o luxuoso Ecoville, eixo de canaleta e duas vias chamado Conectora 5, deveria, na verdade, ser um local de
moradia para os operários da CIC. O urbanismo de Curitiba ganhou expressão
mundial. Mas o resgate da sua história mostra que a cidade modelo afastou os
pobres do acesso à cidade. O livro “Curitiba e o mito da Cidade modelo”, publicado em 2000, pelo professor Dennison de Oliveira, do Departamento de História
da UFPR, é uma das referências para a compreensão da construção dos eixos
estruturais de Curitiba, atendendo a grupos econômicos. O livro até hoje é
referência para os movimentos sociais para compreender a luta pelo direito à
cidade e aos serviços essenciais.Confira porque este debate ainda é atual na
entrevista realizada com o pesquisador.
Por Pedro Carrano

Jornal do Sismuc: Em 2000, o livro “Curitiba e o mito da Cidade
modelo” foi publicado, com uma crítica ao urbanismo de Curitiba
e sua ligação com grandes grupos econômicos. Algo mudou na
análise desde então?
Dennison de Oliveira: Embora não cite diretamente, o livro
é uma análise sobre o lernismo. A grande coalizão de forças
que foi costurada entre os gestores urbanos e os grupos
econômicos que, com pequenas mudanças, dominam a cidade até hoje. E quem são? Os donos dos ônibus, dos shoppings, das empreiteiras de obras públicas, os donos das indústrias e mais alguns grupos. São os mesmos que estão
aí hoje. Se eu fosse atualizar o livro eu não poderia deixar
de falar da Linha Verde, que é a reedição da Conectora 5,
feita com métodos parecidos: uma mudança no urbanismo
para agradar os amigos. Que extraordinária surpresa quando o lernismo organizou a partir de
1974 o sistema de transporte para
algumas famílias controlarem sua
concessão. As mesmas famílias que
estão aí: os Bertoldi e Goulin. Não
vejo grandes mudanças 40 anos
depois. O pacto de domínio que
os grandes grupos exercem sobre Curitiba, que na falta de
melhor nome eu chamaria de lernismo, não apresenta alteração. A hipótese central do livro continua válida.
JS: As gestões municipais de Beto Richa e Luciano Ducci deram
sequência a esse pacto?
DO: Deram sequência. Tudo isso ao custo de uma inviabilização do real potencial da cidade. A paralisia decisória
e a decadência urbana são sinais disso. Se não se pode
mexer no transporte público, isso tudo terá um custo.
Se eu não posso desagradar os donos das terras, haverá
um impacto. As consequências negativas desse pacto

de domínio são cada vez maiores. Há
um trabalho interessante, do Ulisses
Galetto, que analisa a primeira gestão
lernista. É interessante ver o potencial
inicial de criatividade do Lerner mesmo sendo quem é. Houve criação de
teatros, locais de encontro, praças e canaletas de ônibus.
A dominação lernista era capaz de atuar como agente de
modernização. Agora essas virtualidades esgotaram.
JS: E como se posiciona a atual administração frente a isso?
DO: Fruet fala que vai ter que subir o preço da passagem
quando há um consenso forjado a partir da CPI do Transporte que o preço deve cair. É um total retrocesso a manutenção desse compromisso com as famílias que dominam o transporte. Condena a cidade ao atraso. Desde a
gestão de Cássio Taniguchi o atual pacto não tem mais
nada a oferecer para a cidade. E
hoje vemos a cidade como espaço
de especulação e obras públicas
sem muita função. Curitiba não
tem trens urbanos, metrô ou ciclo-faixa, porque não pode tocar nos
monopólios da cidade deixados
pelo lernismo. Podíamos avançar tendo uma rede integral
de ciclo-faixas no lugar das vagas de Estar, com rampas de
acesso, descongestionando o Centro. Mas há uma paralisia.
O nível de interesses econômicos impede Fruet de anular
os contratos de transporte (a atual campanha “anula Fruet”). Muita coisa poderia ser feita em prol de melhores
condições de vida para o povo. E não precisava de muito,
bastava seguir o que diz o Estatuto das Cidades, usando a
legislação brasileira para enfrentar esses problemas.
JS: Que outros problemas se aprofundam nas décadas de 1990 e
2000 no urbanismo excludente de Curitiba?

DO: Não existe elaboração de um projeto ou de enfrentamento dos problemas que pesam sobre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O projeto do metrô devia ser metropolitano, pois temos que interligar o centro da capital
com as duas cidades dormitório com grande precarização,
que são Colombo e Almirante Tamandaré. O crescimento
das populações em Colombo, Piraquara e outras cidades
da RMC mostra que a terra urbana é barata nessas áreas
fronteiriças e sem restrições de ocupação, causando problemas ambientais e humanos, além de uma grande carência de serviços públicos em diversas áreas.
JS: E como pensar a sua análise do urbanismo de Curitiba e os impactos da Copa do Mundo?
DO: Os investimentos da Copa que sobraram são de interesse apenas da família Petraglia, para os empresários de
sempre do setor de obras públicas, e – o que é o pior - as
obras não ficam prontas a tempo. Ao menos abandonaram
o projeto mais absurdo, que era transformar a praça em
frente à Baixada em um estacionamento. Sobre Curitiba, há
uma gigantesca concentração de diversos benefícios que
deveria facilitar a vida dos gestores. Por exemplo, desde os
anos 1950, metade dos impostos do Estado é arrecadada em
Curitiba, além de que 50% dos serviços médicos estão na
capital. Não deveríamos estar tão decadentes como ocorre
hoje.
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Servidor sindicalizado tem assessoria
jurídica no Sismuc para questões
trabalhistas. Basta agendar horário.

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Falta de EPI’s e más condições de trabalho na Setran revelam riscos
para os trabalhadores lotados fora de sua profissão e aos polivalentes.

Trabalhadores da Setran
recusam-se a trabalhar nas ruas
Foto: Pedro Carrano

Falta de equipamentos
O trabalhador Mauro Ribas de Moura elaborou documento protocolado na PMC e dirigido para Luiza Simonelli,
atual secretária da Setran, no qual aponta problemas referentes ao EPI. O documento também foi protocolado
no Ministério Público do Trabalho.
Problemas levantados no documento:
- falta ou precária manutenção dos veículos próprios;
- carrocerias podres dos caminhões;
- falta de Giroflex;
- falta de manutenção na plataforma hidráulica;
- falta de uniformes, falta de copos descartáveis, constante falta de água para as equipes de rua;
- falta de ferramentas para serviços mais pesados;
- falta de agentes de trânsito em alguns locais;
- cones sujos e velhos, fôrmas de pintura sucateadas.
FONTE: Protocolo: 07-004392/2013”, direcionado à Superintendência do Detran.

REEDIÇÃO NO ESTADO
Por Pedro Carrano

Muitos
descontentamentos
surgiram em relação às condições de
trabalho na Secretaria Municipal de
Trânsito (Setran), sobretudo na unidade
de implantação de sinalização viária.
Os problemas apontam para a falta de
Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) e ausência de capacitação adequada de trabalhadores lotados na Setran.
As críticas vieram à tona em
janeiro e envolvem denúncias de pressão das chefias, ao lado da dificuldade em executar a tarefa de limpeza
e instalação de placas de trânsito nas
ruas. “Um trabalhador dirige e dois
vão na caçamba (do caminhão). Entre
os problemas que enfrentamos, está a
dificuldade de operar e até o risco de
jogar água nos pedestres”, elenca o funcionário Mauro Ribas de Moura.
O trabalho é executado por
servidores municipais polivalentes
ao lado de funcionários cedidos pela
Empresa de Urbanização de Curitiba
(Urbs). Esses trabalhadores hoje estão
lotados na Setran. E estão insatisfeitos.
A indignação atinge também
os servidores polivalentes. Eles atuam
fora de sua profissão, submetidos à falta de segurança. “Queremos que cada
um trabalhe dentro da sua profissão.
Mas se ele está como agente adminis-

trativo, vai trabalhar no caminhão?”,
critica Natel Cardoso dos Santos, coordenador do Sismuc.
Ida à unidade na CIC
O Sismuc participou de uma
reunião na unidade de implantação
de sinalização viária, local conhecido
como setor de placas, na Cidade Industrial. Depois das repercussões na
sociedade, a reunião foi convocada
pelo Sindicato em Urbanização do Estado do Paraná (Sindiurbano), com a
presença de técnico de segurança do
trabalho da PMC. Ficou definido que a
PMC devia enviar para o sindicato de
cada categoria a definição de procedimento do trabalho e normatização das
atividades, até o dia 14 de janeiro, o que
ainda não aconteceu até o fechamento
desta edição do Jornal do Sismuc.
“Daquela forma não se pode
fazer, orientamos para o caminhão não
sair nessas condições. É um serviço
para se fazer à noite ou ao final de semana e os materiais não são adequados”, diz Everton Nogueira, da direção
do Sindiurbano.
Na reunião também ficou sinalizado que tudo fica parado até os procedimentos serem definidos. A reportagem do Sismuc confirmou que, neste
momento, os caminhões não saem da
garagem para a limpeza de placas, apenas para instalação de placas e pintura.

O tratoraço de Beto
Richa na Saúde
Por Pedro Carrano

O projeto de lei 726/2013 foi enviado à Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep) pelo governador Richa em dezembro de 2013. A proposta transfere a gestão
de hospitais e unidades, recursos e equipamentos, da área da saúde para a gestão
particular da Fundação Estatal de Atenção
em Saúde do Estado do Paraná (FUNEAS).
Hoje, a responsabilidade é da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Já o Projeto de Lei Complementar (PLC) 22 muda
a organização do serviço público estatal.
Este projeto prevê a criação de fundações
de direito privado nas áreas de Cultura,
Turismo, Desporto, Comunicação Social,
Assistência Social e Ciência - à exceção
apenas para segurança e educação.
Ambos os textos seriam votados
pelo plenário da Alep no dia 16 de dezembro, mas foram retirados da pauta pela
pressão de cerca de 200 trabalhadores e
militantes que ocuparam as tribunas da
Alep durante a sessão. Em fevereiro de
2014, com a reabertura da Assembleia,
o projeto volta a qualquer instante. “A
avaliação no interior do Fórum Popular

de Saúde (FOPS) é de que conseguimos
abalar o governo naquele momento, que
virá organizado para passar o trator nesse
ano”, adverte Alessandra Oliveira, coordenadora do Sismuc.
Falta de controle social
A implantação da gestão da saúde
por meio da Fundação Estatal de Direito
Privado teve o seu experimento em Curitiba onde é lei municipal desde a segunda
gestão de Beto Richa. Experiências como a
do hospital Zilda Arns (Hospital do Idoso)
não se refletem em melhor atendimento à
população. Inaugurado em 2010, o hospital funcionou só em 2012, apresentando
problemas estruturais.
Orçamento para empresários
De acordo com o projeto estadual,
a Secretaria de Saúde seria transformada
apenas na sede administrativa que gerenciaria o cumprimento dos contratos. A
medida entrega o Orçamento da saúde estadual ao empresariado. Trata-se de uma
das maiores pastas, com 12% dos recursos.
De um orçamento total de R$ 3 bilhões,
apenas R$ 64 milhões ficariam para a Secretaria estadual e o restante para o empresariado.

CONJUNTURA

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

MORTALIDADE INFANTIL

CURTAS

Unicef: 6,6 milhões
de crianças até 5 anos
morreram em 2012

IBGE: cai taxa média de
desemprego em 2013
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O índice de 5,4% representa o quarto recuo seguido. A taxa de dezembro também foi a menor da série. Em dez anos, número de desempregados caiu pela metade e renda aumentou quase 30%. Formalização é
recorde. O total de ocupados, estimado em 23.116 milhões na média
anual, cresceu 0,7% no ano. Na comparação com 2003, aumentou
24,8%. Já o número de desempregados (1,318 milhão) recuou 0,1%, o
correspondente a 20 mil a menos. Em relação a 2003, a queda chega a
49,5%. Em dez anos, são 4,6 milhões de ocupados a mais e 1,3 milhão
de desempregados a menos. Os trabalhadores com carteira assinada
no setor privado somaram 11,627 milhões, 236 mil a mais em relação
a 2012, alta de 2%. Na média do ano, a participação desse segmento
no total de ocupados bateu recorde e atingiu 50,3%, ante 49,2% em
2012. Eles representavam 39,7% em 2003. (Rede Brasil Atual)

São Paulo oferece
internet gratuita
O Pateo do Collegio é a primeira das 120 praças da cidade de São Paulo a receber wi-fi pelo projeto Praças Digitais. O ponto turístico oferece
internet banda larga grátis, com velocidade de 512 kbit/s, e acesso
livre. O prefeito Fernando Haddad esteve no local e testou a navegação
pública. Para Haddad, o programa deve modificar a relação da população com os espaços públicos de São Paulo. “Aqui nesta praça até 100
pessoas vão poder usar simultaneamente com a mesma velocidade.
Isto deve alterar um pouco a maneira como o paulistano usa as praças.
Os locais vão receber mobiliário para que as pessoas possam utilizar
com conforto a internet gratuita”, afirmou o prefeito. A conexão funciona 24 horas e a velocidade oferecida é suficiente para a navegação
eficiente pela internet, inclusive para assistir a vídeos, baixar e subir
arquivos. (Assessoria Comunicação SP)
Agência Brasil

Cerca de 6,6 milhões de crianças
até 5 anos morreram em 2012, revelou o
Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), em seu relatório anual sobre “A
Situação Mundial da Infância em Números”. Para o Unicef, estas mortes, a maioria
de causas evitáveis, constituem uma “violação do direito fundamental das crianças
à sobrevivência e ao desenvolvimento”.
O relatório revela que 15% das crianças do mundo são obrigadas a fazer trabalhos que “comprometem o seu direito
à proteção contra a exploração econômica e infringem o direito de aprender e de
brincar que lhes assiste”. O Unicef aponta outro exemplo de violação dos direitos
das crianças: 11% das meninas no mundo
casam antes dos 15 anos, ameaçando o seu
acesso à saúde, educação e proteção.
O documento também mostra

“progressos notáveis”, em particular
após a assinatura da Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989 e a
definição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. “Cerca de 90 milhões
de crianças, teriam morrido antes dos 5
anos se as taxas de mortalidade infantil
tivessem se mantido nos níveis de 1990,
sobreviveram. Em grande medida, graças
aos progressos na prestação de serviços
de imunização, saúde, água e saneamento”, diz o Unicef.
A organização diz ainda que as melhorias na nutrição permitiram diminuir
em 37% os atrasos de crescimento, desde
o início da década de 1990, e a frequência
no ensino primário aumentou, incluindo
os países menos desenvolvidos. “Em 1990,
apenas 53% das crianças eram admitidas
na escola [nos países menos desenvolvidos]. Em 2011, esse percentual aumentou
para 81%”, indica o Unicef.

Brasil e Argentina
tratam da Operação Condor
Os diplomatas brasileiros e argentinos se reuniram para celebrar um
convênio de intercâmbio de arquivos que contenham violações aos direitos humanos cometidas durante as ditaduras que ocorreram em seus
países durante a Operação Condor. O acordo estabelece que ambos
países devem criar comissões técnicas para realizar a troca de informações. O diplomata argentino Héctor Timerman lembrou que “houve
muitos casos de repressão coordenada entre as ditaduras de Brasil,
Uruguai, Argentina e Chile. Com a troca de informações queremos ver
como é possível resolver os casos que ainda não se sabe o paradeiro
de alguns cidadãos”. É o caso do presidente João Goulart (1961-1964),
pois é investigado se ele foi envenenado durante seu exílio na cidade
de Corrientes, na Argentina, no ano de 1976. A Operação Condor foi
considerada um plano da CIA para unir as ditaduras sul americanas
na metade do século 20 e coordenar a repressão aos opositores dos
regimes. (MR)

7 de fevereiro
Reunião Comissão
Profuncionário
Horário: 9h
Local: Edifício
Delta
13 de fevereiro
Entrega das pautas 2014
Horário: 14h
Local: Edifício Delta
14 de fevereiro
Assembleia Fundação Cultural de Curitiba
(FCC)
Horário: 19h
Local: Sismuc
21 a 23 de fevereiro
Formação de formadores do Plebiscito Popular
Horário: 9 horas
Local: Cepat (Casa do Trabalhador)
27 de fevereiro
Reunião do coletivo dos Idosos
Horário: 14h
Local: Sismuc

SINOPSE

Bill Gates desmascarado
Por Guilherme Carvalho

Quando se fala de Bill Gates as primeiras referências que surgem são de um homem inteligente que
construiu o grande império da computação chamada
Microsoft, a mais valorizada empresa do mundo. Mas
pouco se sabe sobre os caminhos que levaram Gates a
se tornar o homem mais rico e um dos mais influentes
do mundo. O documentário “Bill Gates: A História de um
Magnata”, lançado em 2012, conta a trajetória do “nerd”
que começou do zero, mas que jogou sujo para conseguir formar um verdadeiro monopólio mundial, cujo principal produto é o sistema Windows.
Implacável, Gates tratou de utilizar o trabalho de desenvolvedores de
sistemas para vender a grandes corporações como a IBM como se fossem
seus. Além disso, esforçou-se para impedir que houvesse concorrência
de outras empresas. Acusado de tentar monopolizar o mercado, Gates é
mostrado no documentário respondendo a processos públicos. Diante
do desgaste da sua imagem pessoal e da queda
dos valores das ações da Microsoft, ele resolveu
contra-atacar utilizando outra arma: a filantropia.
Os valores de suas doações trouxeram resultados
positivos para os negócios, mas, graças ao documentário, sua imagem de “bom moço” ficará para
sempre manchada.

Ficha técnica:
Título: Marighella
GêneTítulo: Bill Gates:
A História de um Magnata
Diretor: Stéphane Malterre
Gênero: Documentário
País: EUA
Ano: 2012

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

Uma greve contada
em crônicas
Por Guilherme Carvalho

Matérias jornalísticas, vídeos ou fotografias são alguns dos principais recursos utilizados para
se contar uma greve. O Sismuc optou em retratar a luta dos trabalhadores de outra maneira. O livro
“Crônicas dos excluídos”, do jornalista do sindicato Manoel Ramires, é uma coletânea de histórias
que mistura realidade e ficção para reavivar a greve dos servidores da saúde que durou 74 dias, a
mais longa já realizada em Curitiba. As histórias se passam com personagens diretamente ligados
à greve e com pessoas comuns que de algum modo tiveram alguma relação com o movimento. O
trabalho remonta ao jornalismo que conta histórias utilizando
recursos literários (no Brasil o nome mais lembrado é o de
Euclides da Cunha, autor de “Os Sertões”, que conta a luta
dos camponeses na Guerra de Canudos). Por meio da escrita,
Ramires possibilita que novas interpretações possam ser
realizadas sobre a greve, contribuindo não apenas para
eternizar os acontecimentos do movimento que pesou
significativamente para a derrota eleitoral de Luciano
Ducci, mas também como instrumento pedagógico aos
trabalhadores que buscam valorização e respeito. Exemplares do livro que comemora também os 25 anos de
fundação do sindicato estão disponíveis gratuitamente
na biblioteca do Sismuc.
RAMIRES, Manolo. Crônicas dos excluídos: a
greve que pode ter derrubado um prefeito...
Curitiba: Sismuc, 2013.

