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SERVELINO, o servidor

A

Resistir é preciso

gestão do prefeito Rafael Greca funciona na base do tratoraço. Em menos de
15 dias aprovou uma lei que permitiu
a terceirização no serviço público de
saúde e educação. Se pudesse, faria a mudança
no dimensionamento dos Centros Municipais
de Educação Infantil (cmeis) também em período curto. Tanto que a secretária municipal de
educação, Maria Silvia Bacila, levou a proposta
de mudança na relação aluno/professor para o
Conselho Municipal de Educação (CME) sem
debate prévio com a categoria. Mas o Conselho
não é como a Câmara Municipal de Vereadores.
Não é um espaço ocupado
por cidadãos “biônicos”,
que trocam votos por cargos e outros interesses. O
CME é um espaço de controle social.
O prefeito, no alto da
sua prepotência, achou
que conseguiria vender
gato por lebre para a comunidade escolar. De forma monárquica, pensando ser o rei da cidade e,
claramente com a intenção de maquiar a demanda por vagas na capital do
Paraná, sugeriu ao Conselho aumentar o número
de crianças por turmas
nos cmeis, atropelando o
que está definido na deliberação N°02/2012 do
CME e passando por cima
do próprio Plano Municipal de Educação.
A comunidade escolar
entendeu muito bem a jogada de Greca. Percebendo que seus filhos e alunos seriam entulhados nas salas e que possivelmente o número de
profissionais em sala seria reduzido, pais e mães
e professores reagiram. Eles assumiram o protagonismo na luta pela qualidade da educação infantil. Demonstraram que não aceitam medidas
impostas sem diálogo.
Em assembleia, os professores de educação
infantil definiram propostas de mobilização contra a proposta oficial de dimensionamento das
turmas. Em panfletagem nos 206 cmeis, eles pro-

curam envolver a comunidade escolar no debate
sobre o tema. Esta, por sua vez, criou abaixo assinado contra a medida da prefeitura e protestou com cartazes, nos dias 7 e 8 de novembro,
na sala do CME, onde ocorreu a última reunião
dos 15 conselheiros. Além de demonstrar a indignação aos integrantes do Conselho, também
pretende dialogar com o Ministério Público do
Paraná e com vereadores de Curitiba e construir
uma audiência pública da educação infantil.
A comunidade entende que mudanças não
devem ser realizadas às pressas. Para os 18 novos equipamentos (doze prontos e seis em construção), seria necessário
convocar, no mínimo, os
434 servidores aprovados
nos últimos concursos.
Além
disso,
entendem
que a criação do cargo de
Auxiliar de Educação Infantil (Atendentes) - com
formação inferior aos profissionais que já atuam
nos equipamentos - é uma
abertura para o sucateamento da educação.
Por fim, pode-se dizer
que a luta da comunidade
escolar nos ensina a resistir. Resistir contra retrocessos, contra os ataques
aos nossos direitos. Governante nenhum teme povo
dividido. O que os preocupam é povo unido. A comunidade escolar tem nos
ensinado a importância da
união e de se manter uma
postura crítica em relação
aqueles que agem com autoritarismo.
O que toda a comunidade escolar tenta mostrar a toda à sociedade curitibana é que possível, sim, lutar pelo serviço público de qualidade.
Também mostra a todos os brasileiros que não
dá para ficar de braços cruzados vendo os direitos sendo retirados. É preciso se unir contra o
desmantelamento do serviço público, contra as
reformas trabalhistas e previdenciária, contra a
terceirização e contra todos os retrocessos políticos que se repetem nos governos municipal,
estadual e federal.

Para os 18
novos equipamentos
(doze prontos e seis
em construção), seria
necessário convocar,
no mínimo, os 434
servidores aprovados
nos últimos
concursos
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REAJUSTE. Prefeito não cumpriu o prazo que a lei determina para debater a data-base

Sismuc vai acionar Greca na
justiça por causa do reajuste
Andréa Rosendo

A assembleia
Sismuc já aprovou a
propositura de ação
judicial requerendo o
pagamento do reajuste
correspondente à inflação
dos últimos períodos
JS: Que

Sindicato protesta contra congelamento de salários e cobra valorização dos profissionais

O

Por Manoel Ramires
prefeito Rafael Greca (PMN) mais uma vez
enganou os servidores públicos de Curitiba.
Ele condicionou o reajuste dos trabalhadores, que deveria ocorrer em 31 de março, à
aprovação do Pacote de Maldades. Em 18 de julho, o
prefeito disse que sem o ajuste fiscal, “em novembro
e dezembro já não pagaríamos salários.13º salário
nem pensar! Continuaremos a pagar integralmente
a folha, e já pagamos 50% do décimo terceiro”. Em
seguida, condicionou a reposição da inflação a arrecadação: “Vamos agora, dependendo da arrecadação, provisionar reajuste possível”.
Posteriormente, o secretário de finanças Vitor Puppi disse que as contas da prefeitura estavam equilibradas. A declaração foi dada em 29 de setembro de
2017, quase um mês antes da nova data-base (31 de
outubro), na Câmara Municipal de Curitiba. Segundo
o secretário, os compromissos de 2017 estão rigorosamente em dia. “Não temos atraso com fornecedores,
os salários dos servidores estão em dia”, destacou.
Contudo, a data-base chegou e Greca simplesmente não enviou projeto ao legislativo. Com isso,
o salário dos servidores ficam congelados, acumulando prejuízo de 35%. A saída do Sismuc é ajuizar a questão. O sindicato vai entrar com uma ação
para tentar obrigar o governo municipal a reajustar
os salários. Confira entrevista com Ludimar Rafanhim, advogado, explicando sobre esses passos.

Jornal do Sismuc: O prefeito não precisa enviar

à Câmara Municipal projeto regulamentando
o reajuste zero?
Ludimar Rafanhim: A data-base da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos está pre-

vista no artigo 37 Constituição Federal que traz o
seguinte texto: X – a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.
Verifica-se que ele não define o percentual. Se o
reajuste é zero não precisa mandar projeto para a
Câmara Municipal de Curitiba, pois para ele conceder é que precisa autorização legislativa.

JS:

Se o reajuste era zero, porque em março
Greca pode aprovar a mudança da lei, postergando a data-base?
LR: O nosso entendimento é que em 31 de março de
2017 a lei da data-base estava em pleno vigor e o
marco temporal era essa data. O que prefeito fez foi
não cumprir a data-base em março e publicar uma lei
em 28 de junho de 2017. Os efeitos da lei 8680/1995
deveriam ter ocorrido em 31 de março de 2017. Houve um mora legislativa ao não mandar para a Câmara
o projeto da revisão geral da remuneração.

JS: A data-base é legal ou apenas um marco de

negociação?
LR: A data-base é o momento em que deve ocorrer a revisão geral da remuneração dos servidores
públicos e salários dos trabalhadores regidos pela
CLT. Nos termos da Convenção 151, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e projeto de
lei 3831/2015 aprovado na Câmara dos Deputados
Federais, o envio da proposição ao legislativo deve
ser precedido da negociação coletiva. A data-base é
momento de negociação coletiva e também momento da revisão geral da remuneração.

medidas judiciais o sindicato pode tomar e em qual instância?
LR: A assembleia Sismuc já aprovou a propositura
de ação judicial requerendo o pagamento do reajuste correspondente à inflação dos últimos períodos.
Ou seja, os doze meses anteriores a 31 de março de
2017 e o período entre 31 de março de 2017 e 31
de outubro do mesmo ano.
É importante destacar que ações do Brasil inteiro sobre data-base estão suspensas pelo STF, por
decisão do ministro Alexandre de Moraes até que
seja julgada a repercussão geral sobre o tema. É
importante lembrar que os tribunais têm decido
com base na Súmula Vinculante 37, do STF que diz:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento de isonomia”.

JS:

Paralisações contra o congelamento e até
greve podem ser descontadas e, posteriormente, revertidas na justiça?
LR: O STF decidiu que faltas de greves e paralisações dos servidores públicos podem ser descontadas, salvo se houver acordo de compensação ou
a greve ter sido provocada por conduta ilícita da
Administração Pública.

JS: Das outras quatro ações do Sismuc com re-

lação ao pacotaço, em que fase estão?
LR: As ações envolvendo mudanças no auxílio-alimentação, mudança no décimo terceiro salário,
suspendendo os planos de carreiras e as alterações no IPMC estão no prazo da defesa do Município de Curitiba.

MORA LEGISLATIVA
Significa a demora em regulamentar, deixar
de regulamentar quando devia. Por exemplo:
o prefeito sanciona o Plano de Carreira dos
servidores, mas não coloca em vigor como ele
deve funcionar. A mora legislativa, portanto, é
cobrar, por meio de mandado de injunção, que
os vereadores ou deputados sejam obrigados e
debater ou votar sobre um assunto.
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PEDIDO DE VISTA. Deliberação sobre redimensionamento será analisada na próxima
reunião do Conselho e Comunidade Escolar realiza audiência sobre Educação Infantil

Sismuc pede vistas em documento
do Conselho Municipal de Educação
Andréa Rosendo

A

Por Andréa Rosendo
Deliberação do Conselho
Municipal
de
Educação
(CME), que apresentava a
proposta de dimensionamento ou seja, a alteração na relação entre criança e professor nas
turmas de em Centros Municipais
de Educação Infantil (Cmei’s), será
analisada nos dias 5 e 6 de dezembro, datas das próximas reuniões
do pleno do CME. A transferência
ocorreu após a conselheira Marina
Felisberto, representante do Sismuc
no órgão, pedir vistas no documento
encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação(SME) para apreciação dos conselheiros.
Antes de pedir vistas, o plenário da reunião mensal do CME votou duas propostas. O segmento dos
representantes de pais de alunos
apresentou pedido de realização de
audiência pública, a qual foi seguida
por votos favoráveis dos segmentos dos servidores da educação, do
magistério municipal e pelo conselheiro municipal de Educação. No
entanto, o pedido não foi acatado
pelos conselheiros. O segundo encaminhamento - votação item por
item dos artigos da deliberação do
prefeito Rafael Greca(PMN), que
quer ampliar a quantidade de vagas
sem contratar novos profissionais foi aprovado pela maioria dos conselheiros, mas não foi para votação
devido ao pedido de vistas.

Quer ver a
comparação
entre a Proposta
da Prefeitura e
Plano Municipal
de Educação?
Continue lendo
a notícia no
novo site
do Sismuc:

Comunidade Escolar quer ser incluída nos debates e quer decidir futuro da educação dos filhos
COMUNIDADE ESCOLAR PROTESTA EM FRENTE
A CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
De acordo com a conselheira Marina Felisberto,
a proposta de voto por voto sem ouvir a comunidade é precipitada, uma vez que o tema interessa a vários setores da sociedade. Isso levou a
conselheira a fazer o pedido de vistas. “O pedido
ocorreu para que nós possamos realizar uma audiência pública. É importante que representantes
da comunidade escolar, pais de alunos, universidades e demais entidades que estejam inseridas
nesse debate, que pensam sobre a educação, tenham o conhecimento do que está acontecendo
na educação municipal”, declara a conselheira.

SUPERLOTAÇÃO
Em vídeo divulgado nas redes sociais do Sismuc, a entidade alerta
para os riscos da superlotação nos
equipamentos da educação infantil. A alteração na relação adulto/
criança foi enviado ao CME no dia
13 de setembro pela Secretaria
Municipal de Educação. Para as
professoras da educação infantil,
a alteração é danosa, pois as salas não suportam mais crianças
e ainda colocam a segurança das
mesmas em risco.

AGENDA
CONSULTA
PÚBLICA FEIPAR
Privatização na educação
infantil de Curitiba
28 de novembro
UFPR (Reitoria)
19 horas

Muitos professores de educação infantil que realizam cursos aos sábados estão dispostos a repor em outros dias

Prefeitura ignora pedido de mudança nos dias de reposição
Pedro Carrano

Por Pedro Carrano

N

o dia 5 de outubro, o Sismuc enviou
ofício à prefeitura pedindo maleabilidade nas reposições dos dias da greve realizada durante o trâmite do pacote de
ajuste fiscal.
Isso porque muitos professores de educação infantil realizam cursos no sábado, estando dispostos a repor em outro dia.
No dia 19 de outubro, o sindicato cobrou
resposta para o ofício e exigiu reunião com
a prefeitura. Recebido pela chefia de gabinete do RH, foi informado que a Secretaria
de Educação (SME) receberia ofício para
responder sobre o agendamento de reunião.
No entanto, em documento assinado
pela própria Secretaria de Recursos Humanos, a SME simplesmente afirma que esta
demanda “já foi atendida”, de acordo com a
superintendência executiva.

As secretarias de
educação e de recursos
humanos não se
disponibilizam sequer a
conversar sobre um tema
que é simples. É apenas
tornar flexível a reposição
dos dias de greve, que
será cumprida
Soraya Cristina,
coordenadora do Sismuc
Resposta sucinta da prefeitura, sem debater com o sindicato
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PRONTO ATENDIMENTO. Instituto garante que não será cobrada coparticipação e o
funcionamento será de 24 horas nesses locais

ICS transfere PA
para Hospital Nossa E
Senhora do Pilar

Por Manoel Ramires

Reprodução Twitter

m reunião do Conselho Administrativo do Instituto Curitiba de Saúde (ICS), foi comunicado que seria prorrogado
o contrato com a Santa Casa de Misericórdia. A renovação se deve a
uma dívida que o ICS tem no valor de
R$ 6 milhões com esse hospital, que
fica no centro de Curitiba, em frente
a Praça Rui Barbosa. Além disso, foi
informado que o pronto atendimento
passará a ser feito no Hospital Nossa
Senhora do Pilar, que fica no Bom Retiro. Esse convênio tem início a partir
de dezembro desse ano.
Os sindicatos foram contra a
transferência do pronto atendimento
para um local não central. “Não houve deliberação sobre a renegociação
da dívida, tampouco sobre o novo
local. Apenas informe do conselho”,
pontua Irene Rodrigues, coordenadora geral do Sismuc. Ela informa que
a deliberação sobre o pagamento da

dívida veio do Conselho Fiscal sem
apontar as ressalvas feitas pelos conselheiros ligados aos sindicatos.
De acordo com a direção do
ICS, os trabalhadores que necessitarem de pronto atendimento nesse hospital não terão cobrados coparticipação. O atendimento deve
ser de 24 horas por dia. Por outro
lado, os sindicatos questionaram a
ausência de um estudo que justificasse a retirada do PA do ICS para
o Hospital do Pilar. A direção do
Conselho disse que apresenta os
dados na próxima reunião.
O Hospital que recebe os prontos
atendimentos foi visitado pelo então
candidato Rafael Greca (PMN) em
agosto de 2016. Em época de campanha, ele destacou: “Na busca de
instrução para ampliação da Saúde
visito o Hospital Nossa Senhora do
Pilar recebido pela família Milano”.
Agora, eles vão poder atender cerca
de 70 mil pessoas que estão na carteira de associados do ICS.

ICS LANÇA PROGRAMA DE PREVENÇÃO
ICS

Como o programa vai funcionar

O ICS está lançando seu
novo programa de saúde
“Prevencor”, voltado à
prevenção de doenças crônicas
como diabetes, hipertensão,
obesidade, dislipidemia e
problemas renais. O programa
acompanhará beneficiários,
titulares e dependentes, com
idade acima de 45 anos,
faixa etária onde há maior
risco de incidência.

Os aniversariantes de cada mês
receberão em sua residência uma
carta do ICS contendo as orientações
do programa. Para participar basta
comparecer em uma das sedes do
laboratório A+ com a carta em mãos,
apresentar a carteirinha do plano e
informar sua adesão. Após a retirada
dos resultados, deve-se entrar em
contato com o Núcleo de Atenção à
Saúde (NAS) para marcar a consulta
com um dos médicos de referência.

Prefeito se reuniu com direção do hospital durante campanha eleitoral
Chico Camargo | CMC

ELEIÇÕES ESCOLARES. Emenda apresentada por vereadora

Josete foi durante regulamentação do processo nas escolas

A pedido de Pier, vereadores rejeitam
eleição de diretores em cmeis
Por Imprensa Sismuc

O

s vereadores de Curitiba, liderados
por Pier Petruzzielo (PTB), rejeitaram emenda da professora Josete
(PT) que previa eleição das direções dos
centros municipais de educação infantil.
O processo democrático era um dos itens
que levaram ao novo plano de carreira
da categoria, ainda na gestão de Gustavo
Fruet. A negativa ocorreu durante a votação que aprocou a eleição dos diretores e
vice-diretores das escolas municipais.
Ao solicitar a emenda, assinada por
diversos vereadores, Josete justificou
que a eleição para diretores de cmeis

sempre foi uma das bandeiras de luta da
comunidade escolar, que defende o processo de gestão democrática nas redes
públicas de ensino. “Com a eleição dos
dirigentes dos cmeis, que hoje são indicados pelo Prefeito, haverá maior participação da comunidade na construção de um
ensino de qualidade. A participação dos
pais, professores e funcionários administrativos é fundamental para a escolha da
pessoa que vai gerenciar administrativa
e pedagogicamente o espaço de ensino”,
defendeu. Contudo, após orientação do
líder do governo, Pier, essa emenda e outras três de autoria de Josete foram derrubadas.

Líder do prefeito pediu para que governistas
vetassem emenda que garantia eleição em cmeis
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Aulas de dança afro se tornam cada vez mais expressivas na cidade e contribuem para o
fortalecimento das identidades negras

Danças de matrizes africanas
fortalecem o enfrentamento ao racismo

Deivison Souza

Q

Por Carolina Goetten, do Brasil de Fato Paraná
uem passa pela Feira do Largo da
Ordem pode se deparar com os movimentos corporais de um grande
grupo de pessoas em aula na Casa
Hoffmann. A professora tem pele negra, um
imponente cabelo afro e move o corpo marcando o tempo dos passos com os pés descalços. O local, voltado a receber as diversas manifestações artísticas, sedia também o projeto
Pontes Móveis: especialmente às sextas-feiras
e em alguns domingos, as danças oriundas de
matrizes africanas multiplicam o enfrentamento ao racismo e fortalecem a visibilidade
das presenças negras na cidade.
As aulas são ministradas pela bailarina
Priscilla Pontes, que iniciou seu percurso ainda
na infância, em uma igreja. Ao estudar o balé
clássico no centro de Curitiba, passou a adentrar outros universos artísticos e culturais, tal
como os grupos de maracatu. “A dança é uma
ferramenta importante porque lida muito diretamente com nosso corpo. E é no corpo, também, que estão as marcas do racismo”, analisa a professora. Como tema central de suas
pesquisas, ela estuda as presenças negras na
dança afro – conceito que envolve um campo
amplo de manifestações corporais, plural e diverso, e inclusive as culturas populares.
EM COMUNIDADE
O primeiro professor de dança de Priscilla
Pontes foi o educador Demerval Silva. Ele se
interessou pelos ritmos africanos e começou
a dançar quando morava em Salvador. Anos

É no corpo que
estão as marcas do
racismo
Priscilla Pontes

depois, uma apresentação em Curitiba, no Teatro da Reitoria, estimulou Demerval a ficar por aqui. Foi quando decidiu estudar dança na Faculdade de Artes do
Paraná. “A dança afro contribui para mostrar a cultura, a religião e os costumes
dos povos negros. Também fortalece o empoderamento dos afrodescendentes, ao
mostrar a importância da resistência cultural e da luta”, explica.

AGENDA
DANÇA AFRO DO SISMUC
AOS SÁBADOS,
DAS 14H ÀS 15H30

Pedro Carrano

Curso de ORSB fortalece organização de base

Quem estuda mais, luta melhor!

O

Por Pedro Carrano
curso de formação em Organização e
Representação Sindical de Base (ORSB)
é uma parceria entre o Sismuc e a Central Única dos Trabalhadores (CUT),
que elaboraram uma formação destinada aos novos representantes sindicais de base. No caso do
Sismuc, é voltado para o trabalhador para fazer a
luta sindical em seu local de trabalho.
A carga horária do curso é de 16 horas. A
última etapa de 2017 será nos dias 1 e 2 de dezembro. Em outras cidades e capitais, a ORSB

IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
Ajuda a conhecer melhor a realidade e a exploração do trabalho;
Contribui na organização dos colegas de trabalho, pois o servidor
tem acesso a mais informação;
Como se diz, quem estuda mais, luta melhor;

TEMAS
Os módulos do curso se dividiram em: a) Formação
da sociedade, desde a escravidão aos primeiros
movimentos sindicais; b) Ditadura militar e o surgimento
da Central Única dos Trabalhadores nos anos 1980; c)
Gestão sindical e formas de organização por local de

chega a receber também cipeiros e demais trabalhadores, além de delegados sindicais.
FORMAÇÃO NOS TEMPOS DA EXPLORAÇÃO
A formação é importante diante das reformas trabalhista e da previdência que atacam direitos da
classe trabalhadora. Isso porque a atual reforma
trabalhista, ao rebaixar os direitos, pode ter consequências, a médio prazo, sobre o serviço público.
Tanto que já há Projeto de Lei do Senado
(PLS) 116/2017 para quebrar a estabilidade do
servidor. Neste sentido, será necessária a organização por local de trabalho.

trabalho; d) Planejamento e apontamentos.
“Fazemos a relação com a questão da dívida social e
histórica que temos no Brasil. Com o surgimento da CUT,
abordamos porque somos contra o imposto sindical.
O objetivo é que sejamos atuantes para não depender
dele”, explica Juliana Souza, assessora da secretaria de
formação, cientista política, ministrante do curso.
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na pauta
NPC lança agenda com
tema sobre mulheres

Divulgação/NPC

O livro-agenda “Mulheres de luta”
apresenta, dia a dia, nomes de mulheres
que se destacaram em batalhas diversas,
seja no movimento feminista, seja em
outros movimentos populares. Nessa nova
edição, foi acrescentado um texto sobre
Carolina Maria de Jesus, “escritora que
incomoda a classe dominante”, como ressaltou a autora do texto,
Miriane Peregrino. Também entrou uma referência à professora
Diva Guimarães, que se destacou na Festa Literária de Paraty de
2017 ao denunciar o racismo que sofreu desde a infância. (TSM).

60%

Foi o percentual de reajustes obtido pelos trabalhadores que
resultaram em ganhos reais em 2017, segundo dados do DIEESE.

Todas contra 18

Oruê Brasileiro

Mulheres de diversas cidades
do país foram às ruas em protesto
contra a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 181/2015,
que pode abrir a possibilidade
da proibição de todas as formas
de aborto, inclusive nos casos
hoje considerados legais, como a
interrupção de gravidez fruto de estupro e de comprovação de
fetos anencéfalos. A proposta poderá colocar o Brasil na condição
de uma das legislações sobre aborto mais restritivas do mundo. A
PEC foi aprovada em Comissão Especial da Câmara de Deputados
no dia 8 de novembro com 18 votos a favor e apenas um
contrário. Ela ainda será votada em plenário e, para ser aprovada
nessa fase, é necessário obter no mínimo 308 votos a favor.

PERDAS. Novas regras cortam salários e descanso

Reforma trabalhista
já retira direitos
Por Manoel Ramires
Os patrões não aguardaram nenhum dia
para aplicar a reforma trabalhista. Ao contrário do que disse o governo federal, os
trabalhadores já estão perdendo direitos
em seus salários, descanso remunerado e
ações na justiça. Os patrões comemoram
a nova lei que deve aumentar seus lucros.
Por outro lado, especialistas alertam para
perda do poder de compra da população e
desaquecimento do mercado.
Em uma das primeiras medidas, um
hospital retirou dos profissionais da saúde o descanso remunerado em dobro da
jornada 12 por 36 horas. O Hospital Dom
Alvarenga (SP) publicou em seu mural que
devido a alteração de artigos da CLT, “o feriado trabalhado será considerado dia normal de trabalho, não dando mais direito à
folga ou remuneração em dobro.
Com relação ao trabalho intermitente,
em que a pessoa pode ser contratada por
fim de semana, os empresários já estão
adotando a modalidade. De acordo com o
senador Paulo Paim (PT), “vários fast-food
estão pagando R$ 4,55 por hora de trabalho e mais nadas. E vem coisa pior como o
horário de almoço de trinta minutos. Uma
enorme exploração”. Um dos principais pa-

trocinadores das mudanças na CLT, o dono
da Riachuelo, Flávio Rocha, já pretende
trocar o contrato de trabalho mensal por
contratações apenas nos fins de semana.
Durante os outros dias os trabalhadores
terão que se virar para arranjar emprego.
A empresa foi alvo de multa do Ministério
Público do Trabalho em setembro por contratar terceirizados com trabalho análogo
à escravidão. A multa é de R$ 37 milhões.
A justiça também está pesando sua caneta em favor dos patrões. José Cairo Junior,
juiz do trabalho da Bahia, proferiu dura sentença contra um empregado no sábado (11),
baseando-se na nova legislação trabalhista.
Na alteração da lei, agora o trabalhador que
perder a causa deve pagar as custas do processo e ainda pode ser condenado por litigância de má-fé. Nesse episódio, a decisão
contra o trabalhador chegou a R$ 50 mil.
Para o advogado trabalhista Christian
Marcello Mañas, a situação dos trabalhadores com estas mudanças é preocupante.
Esta reforma vai trazer má qualidade no emprego. Uma vez que abre a possibilidade do
chamado trabalho intermitente, uma pessoa
poderá ter dez registros na carteira, mas
sem que isso garanta qualidade de trabalho
e de remuneração também. O cenário não é
nem um pouco animador”, admite.
Gibran Mendes | CUT/PR

Bancos lucram enquanto
demitem
Os bancos têm aproveitado o cenário conturbado no Brasil
para demitir e lucrar. Segundo o DIEESE, o Santander fechou
2.281 postos no período. No Banco do Brasil, foram eliminados
10.012 postos, principalmente em dezembro de 2016. Por outro
lado, o Itaú Unibanco lucrou R$ 12,3 bilhões, com crescimento
de 15,0% em 12 meses. Já o BB apresentou crescimento de
67,3% no lucro líquido em 12 meses, alcançando R$ 5,2 bilhões.

Eu repudio o
ataque do governo aos
profissionais da
educação. Os servidores
públicos não são os
inimigos que devem
ser abatidos pelo
governo
Professor Lemos,
deputado estadual, sobre
cortes de professores PSS
Noemi Froes | Alep

divulgação

Protesto alerta para perda de direitos por causa da reforma trabalhista

Temer prioriza
reforma da previdência
Porém.net
O presidente Michel Temer (PMDB)
deve priorizar a reforma da previdência
para que ela ocorra ainda neste ano. No
começo de novembro, uma versão mais enxuta da reforma foi discutida na residência
oficial do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM). Participaram do encontro o
presidente da República Michel Temer e
parlamentares da base do governo. O relator da proposta, deputado Artur Oliveira Maia (PPS-BA), reiterou a intenção de
apresentar um “texto enxuto”, com foco na

idade mínima para aposentar e nas regras
para os servidores públicos.
Nas redes sociais, o presidente mandou recado à população: “Eu quero conversar rapidamente com você sobre a reforma da Previdência. Toda minha energia
está voltada para concluir esse projeto”,
disse. Temer, inclusive, planeja uma reforma ministerial para tentar ter os 305
votos necessários para aprovar as mudanças. Uma das saídas e retirar ministérios
do PSDB e distribuir aos demais partidos
da base aliada, uma vez que os tucanos ensaiam desembargue do governo.
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FILMES

Agenda
Novembro
22
25
29

Programação oficial
do Natal de Curitiba
Natal de Luz | Curitiba:
Luz dos Pinhais

Aulas de Dança Afro

Local: Largo
da Ordem
Horário: 19h

Horário: 14h às 15h30
Todos os sábados
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

Assembleia dos servidores
Pauta: Ações para cobrar o
cumprimento da data-base

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

Passeio dos Aposentados
Destino: Piên

Saída: Câmara
Municipal
Horário: 8h30

Dezembro
02
04
05
06
07
08
21

divulgação
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Aulas de Dança Afro

Horário: 14h às 15h30
Todos os sábados
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVOS:
Trabalhadores
Administrativo | Saúde | FCC

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVOS: Representantes
por Local de Trabalho

Horário: às 9h,
14h e 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVOS: Trabalhadores
da Educação | Prof.
Educação Infantil

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVOS:
Polivalente | FAS | Fiscais

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

COLETIVO da Smelj

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

10

documentários para
debater o racismo

Por Manoel Ramires

Da legalização da escravidão em portaria
do governo Michel Temer a casos explícitos
de preconceito racial como a realizada pelo
jornalista da Globo, Willian Wack, uma nova
onda de racismo cresce no Brasil. Não bastasse isso, os negros continuam sendo as principais vítimas dos conflitos da sociedade. A cada
23 minutos, um negro é assassinado no Brasil.
De acordo com a Agência Brasil, a média é de
4.290 óbitos por ano. Segundo o Mapa da Violência, um rapaz negro tem até 12 vezes mais
chance de ser assassinado em relação a um
branco. Em comum nesses homicídios, está a
presença do racismo, explica a Organização
das Nações Unidas (ONU).
Esses números não apontam, por outro lado,
a resistência e o combate ao racismo que é feito
na sociedade. Um desses focos de resistência é o
site nacoesunidas.org/vidasnegras. Nesse site da
ONU, a campanha chama “a atenção de governos, parlamentos, tribunais, organizações e da
sociedade para o problema da violência contra
essa parcela que já representa 54% dos brasileiros. De acordo com dados da ONU, enquanto
nesse grupo a taxa de homicídios cresceu 18%
de 2005 a 2015, com relação aos demais brasileiros, ela caiu 12%”, informa a Agência Brasil.
O Jornal do Sismuc também traz aos seus
leitores uma lista com 10 vídeos que podem
ser vistos gratuitamente. A ideia é oferecer
argumentos para debater a discriminação e a
violência no país.

https://www.youtube.com/watch?v=y_dbLLBPXLo
5 O NEGRO NO BRASIL
O Caminhos da Reportagem discute a situação do
negro no Brasil através de números que mostram
como ainda é preciso superar a desigualdade de
renda e de acesso à educação, a pobreza, a violência e encarar de frente o preconceito.
https://www.youtube.com/watch?v=8Wuz6JLfrjY
6 NINGUÉM NASCE ASSIM
Documentário realizado por jovens no final de
2014 discute se o “racismo é algo que nasce com
o ser humano ou é uma construção histórico-social”. A ideia do vídeo nasceu a partir de um fato
de discriminação racial ocorrido no Colégio Pedro
II, Campus Humaitá II , no Rio de Janeiro.
https://www.youtube.com/watch?v=6H_xfUCLWBY
7 O NEGRO NA FORMAÇÃO
DA SOCIEDADE BRASILEIRA
Em memória a Semana da Consciência Negra, o
Brasilianas.org discute o negro no Brasil. O programa celebra a cultura negra no país e faz um
balanço da contribuição do negro na formação da
sociedade brasileira.
https://www.youtube.com/watch?v=Co0wWcJtQbA

Curso Negritude,
Branquitude e Novos
Olhares | Formação em
Raça/Sismuc/Cepat
Tema: História, luta e
resistência na voz do samba

Horário: 19h
Local: sede do
Sismuc | 2º andar

1 MENINO 23
A partir da descoberta de tijolos marcados com
suásticas nazistas em uma fazenda no interior
de São Paulo, o filme acompanha a investigação
do historiador Sidney Aguilar e a descoberta de
um fato assustador: durante os anos 1930, 50
meninos negros e mulatos foram levados de um
orfanato no Rio de Janeiro para a fazenda onde
os tijolos foram encontrados.
Trailer https://www.youtube.com/
watch?v=4wmraawmw38
Filme https://www.youtube.com/watch?v=vK730tXMuY
2 CHACINAS NAS PERIFERIAS
Documentário trata do assassinato de jovens e
chacinas cometidas pelo poder público.

ESTE MÊS

4 RAÇA HUMANA
Documentário ouve alunos -- cotistas e não-cotistas, professores, movimentos organizados e partidos políticos sobre a política adotada na Universidade de Brasília (UnB).

8 VIDAS DE CAROLINA
O vídeo conta a história de duas mulheres que
sobrevivem da coleta de resíduos recicláveis. O
documentário foi inspirado na vida da inusitada
catadora de lixo e escritora da década de 40 Carolina Maria de Jesus.
https://www.youtube.com/watch?v=AkeYwVc2JL0
9 A REALIDADE DE TRABALHADORAS
DOMÉSTICAS NEGRAS E INDÍGENAS
Parte da série jornalística “Trabalho doméstico, Trabalho decente”, este especial da ONU
Brasil retrata a realidade de trabalhadoras domésticas negras e indígenas do Brasil, Bolívia,
Guatemala e Paraguai na busca por direitos,
respeito e dignidade.
https://www.youtube.com/watch?v=s4UsjpFg2Vg

https://www.youtube.com/watch?v=53rQggrAouI

#19

A REVISTA DOS
TRABALHADORES

3 THE COLOUR OF MONEY - A HISTÓRIA
DO RACISMO E DO ESCRAVISMO
A “História do Racismo” é um documentário
produzido e realizado pela BBC que aborda o
legado deixado pelo racismo e pelo escravismo
ao longo dos séculos.
https://www.youtube.com/watch?v=0NQz2mbaAnc

10 SUA COR BATE NA MINHA
Este documentário foi gravado nas terras da Invernada dos Negros, primeiro quilombo catarinense,
localizado no município de Campos Novos. Remanescentes do quilombo, descendentes de escravos,
falam sobre a divisão injusta das terras da Invernada, que privilegiou os fazendeiros do local .
https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg

