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Reajuste de 10% oferecido por Ducci mostra que mobilizações dos servidores trazem resultados positivos. Proposta ainda está bem abaixo do
aumento dos pisos salariais em todos os níveis exigido pelos servidores e
mantém perdas salariais históricas da categoria.
Confira matéria completa na página 5.
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/// IMPRENSA SISMUC

/// EDITORIAL ///

Quem são as reais estruturas
Nossa sociedade hoje é dividida em duas classes. Mas não é só

Informativos visam formar opinião
pública e mobilizar servidores

essa divisão que persiste. Dentro destas classes vão aparecer imensas
desigualdades. Nós, trabalhadores, somos o alicerce da outra classe.
Somos a força de trabalho, fazemos as coisas acontecerem em todos
os setores, principalmente no serviço público. Somos a estrutura de
toda a política nos municípios, nos estados e no país. Já os governantes
confundem os papéis ou, pior, utilizam os nossos serviços e a política

O Sismuc lançou duas publicações no mês de fevereiro. Um é o Curitiba de Verdade, a
respeito da situação dos guardas municipais. O informativo distribuído para a população,
aponta a importância dos guardas para a segurança pública, ao mesmo tempo falta valorização por parte da prefeitura. O outro informativo é o Mobilização, distribuído aos servidores, visando a participação da categoria no ato realizado no dia 25 de fevereiro e na
assembleia que ocorreu no dia 29 de fevereiro.

pública para seu próprio benefício.
Em época de eleição surgem todos os tipos de inaugurações, unidades de saúde, escolas, centro de educação infantil, asfaltos, praças
e parques. Podemos dizer que esta é a política pública? É parte dela,
ou seja, a estrutura física. Mas são os trabalhadores que fazem a política pública funcionar. Somos nós que elaboramos, aplicamos, construímos, fazemos o equipamento ter utilidade. Somos nós que temos realmente proximidade com a população, que atendemos na ponta dia a
dia. Com certeza, são esses trabalhadores as reais estruturas e, desta
forma, o investimento não deve ser somente em construções e sim nos
trabalhadores que de fato constroem a cidade.
Nos últimos meses o prefeito Luciano Ducci declarou que não precisava de servidores para se reeleger, que apenas com obras conseguiria o apoio e o voto da população. Mas engana-se muito o prefeito.
O respeito e a valorização passa pelo serviço público como um
todo. Nós somos a diferença. Fazemos a roda girar e, com todas as

/// RIFA SOLIDÁRIA

dificuldades, não deixamos o trabalho parar. Dificuldades porque a administração pública, hoje, não prioriza, não investe e a cada dia vem
terceirizando e privatizando cada vez mais o serviço público com um
olhar eleitoreiro, individualista e a seu próprio benefício.
Diferente do prefeito e dos políticos que representam as elites, os
servidores públicos, que atendem a coletividade, têm compromisso com
a população, porque nós ficamos e os políticos passam.

Concorra a uma TV com Home Theater
e ajude o fundo de greve do Sismuc
O Sismuc está promovendo uma rifa com o objetivo de levantar recursos para fundo
de greve dos servidores. Qualquer pessoa pode participar da “Rifa Solidária”. Cada número
custa R$ 5. Os participantes concorrem a uma TV LCD 42”, marca CCE, mais um Home
Theater, marca Philips. A venda da rifa ocorre na secretaria do Sismuc (rua Monsenhor
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/// CLASSE EM MOVIMENTO

Greves deram
resultado positivo
para trabalhador
em 2011
Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-econômicos (Dieese),
que presta assessoria técnica ao movimento
sindical, as conquistas estão intimamente ligadas às paralisações dos trabalhadores. Em
2011, os bancários, por exemplo, obtiveram
aumento real de salário pelo oitavo ano seguido. Em todos esses anos houve greves.
“Essas mobilizações decorreram da
intransigência patronal, da distância que havia
entre o que pediram os trabalhadores e o que
ofereceu o setor financeiro”, explica à Carta
Maior o coordenador de relações sindicais do
Dieese, José Silvestre Prado de Oliveira.
A entidade realiza anualmente uma pesquisa sobre o número e o tipo das greves no
Brasil. Entre janeiro e setembro de 2011, ocorreram cerca de 300 paralisações – 55% delas
no setor privado e 45% no público. Os dados
completos do ano passado devem ser divulgados até maio deste ano.
Construção civil
De acordo com Oliveira, além da greve
nacional dos bancários, outro setor marcado
por paralisações em 2011 foi o da construção
civil. “De modo geral, as mobilizações em usinas hidrelétricas, como Jirau, refinarias da
Petrobras, obras do Minha Casa, Minha Vida,
no porto de Suape e em algumas arenas da
Copa do Mundo foram positivas para melhorar
as condições de trabalho”, afirma ele.
No caso de Jirau, às margens do rio Madeira, em Rondônia, além de aumento da remuneração, os trabalhadores lutavam por alojamentos mais decentes. A greve durou quase
30 dias, entre março e abril, e serviu de inspiração para outras paralisações pelo país. Segundo Oliveira, foi um movimento peculiar, porque
surgiu espontaneamente entre os trabalhadores e só depois foi coordenado por sindicatos.
Após os protestos, o governo federal, junto a empresários do setor e representações sindicais, criou a Mesa Nacional da Construção
Civil, com o objetivo de instituir padrões mínimos de condições de trabalho nas obras.
Entre outras grandes mobilizações de
2011, Oliveira destaca o magistério público e
sua luta pelo pagamento do piso da categoria.
“Em Minas Gerais, os trabalhadores da educação chegaram a ficar 104 dias em greve”, lembra o coordenador do Dieese.

Greves demonstram
insatisfação dos trabalhadores
Falta de distribuição de renda e desrespeito a direitos
são os principais motivos para mobilizações
As reivindicações dos trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada têm se intensificado recentemente. Elas refletem a insatisfação com a distribuição e valorização da renda, somada ao descumprimento de leis por parte de políticos e patrões.
O funcionalismo público realizou greves no ano passado para que
a lei fosse respeitada pelos gestores
públicos e por isonomia. É o caso dos
excluídos das 30 horas, que lutam
por igualdade na secretaria de saúde, e dos dentistas de Curitiba, que
haviam perdido a igualdade com os
médicos. “Foram greves de setores
que nunca estiveram nesta condição, como os dentistas. São setores
com salários defasados que não são
considerados prioridade, pois há falta
de política e planejamento salarial”,
observa o sociólogo da UFPR Ricardo
Costa Oliveira. Já em âmbito nacional,
a categoria que mais se mobilizou recentemente foi a dos professores.
Segundo o economista do
Dieese Victor Pagani, o descumprimento do piso nacional do magistério seria o principal fator de
mobilização. “A natureza das greves
é por descumprimento de direitos.
Se o governo não cumpre a lei (horaatividade e piso), só resta ao traba-

Ducci considera servidor
acessório, analisa sociólogo
Para o sociólogo da UFPR Ricardo Costa Oliveira, o prefeito Luciano
Ducci nunca teve política salarial
para o funcionalismo ou política de
reposição. Como liderança, o prefeito não constrói um projeto político
que inclua a participação e a qualidade do serviço público municipal:
“Teve greve da guarda municipal,
dentistas, excluídos, atos na educação, quer dizer, quando você tem um
profissional dessas áreas em greve,
isso demonstra o desrespeito e o
descaso com esses trabalhadores e
que eles são considerados acessórios”, avalia Oliveira. Exemplo dessa
desvalorização é ter uma gestão
mais instrumental, ou seja, preocupar-se mais com equipamentos do

lhador protestar, principalmente na esfera municipal”, analisa Pagani.
Na iniciativa privada, a luta pelos
ganhos reais ou pelo programa de participação dos lucros (PLR) têm sido os
principais motivos para as paralisações dos trabalhadores. O crescimento mais intenso do país e a falta da

Greves no Brasil (2000-2008)

Fonte: Carta Maior
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/// NA PRESSÃO

que a qualidade dos recursos humanos: “é um erro grave”, finaliza.

distribuição desse crescimento acabam por motivar as greves. Tanto que
o setor que mais realizou greves no
ano passado foi o da construção civil. Investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC),
“Minha Casa, Minha Vida”, Copa do
Mundo e Olimpíadas impulsionaram
o mercado, mas não refletiram com
a mesma intensidade no bolso dos
trabalhadores. A consequência disso foi pelo menos 50 greves por
melhores condições de trabalho, salário e PLR. Fator que levou a
presidenta Dilma Rousseff a assinar
o “compromisso nacional para aperfeiçoar condições de trabalho na
construção” em 1º de março.
A greve, mais do que instrumento de reivindicação dos trabalhadores, deve ser enxergada como ferramenta de fortalecimento da democracia. É o que defende o sociólogo
Ricardo Oliveira. “A greve contribui
para a consciência de classe e é um
instrumento para a cidadania e para
a democracia participativa”, destaca Oliveira.
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/// REDUCAO DA JORNADA NA SAUDE

Finalmente, 30 horas semanais
Jornada entra em vigor após 11 conferências de saúde realizadas e inúmeras mobilizações
Desde a primeira semana deste
mês a jornada de 30 horas começou a
funcionar no serviço público municipal de
Curitiba para enfermagem, técnicos em
saúde Bucal (TSB) e auxiliares de consultório dentário (ASB). A lei foi aprovada no
ano passado, após mais de 20 anos de
mobilizações e da pressão das categorias. A jornada reduzida está sendo aplicada nos cmum’s, Estratégia Saúde da Família (ESF) e unidades básicas. A medida tem sido vista como resultado da pressão dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. “Finalmente, depois
da 11ª Conferência Municipal de Saúde,
a luta dos trabalhadores é reconhecida.
E queremos que seja para todos”, comemora Irene Rodrigues, diretora do Sismuc.
Os trabalhadores relatam que a
implementação da jornada nas unidades
de saúde e cmum’s tem sido normal. “No
Bacacheri tudo certinho”, avalia a
servidora Débora Kuligowski. “Medianeira , ótimo! Maravilhoso”, comemora a
servidora Simone Mazzarotto.

Embora a maioria dos relatos seja
positivo, algumas dúvidas e problemas
precisam ser solucionados. Na US Bairro Alto, por exemplo, a jornada excluiu o
sábado. “No Bairro Alto vão ter que continuar trabalhando sábado, sem vantagem nenhuma”, observa o cirurgião-dentista Gustavo Lacerda.
O pagamento do Regime Integral de
Trabalho (RIT) é outro ponto de polêmica. “Nós do ESF estamos trabalhando
40 horas. Eu gostaria de fazer somente
30 horas”, defende a servidora Alzira
Derenievicki. A secretária de assuntos
jurídicos do Sismuc Irene Rodrigues explica que o RIT deve ser pago em 33%
mais a alteração do risco de vida proporcional. Ela também alerta como deve ser
o pagamento para as 40 horas nos centros municipais de urgência e emergência: “Nós entendemos que hora extra trabalhada deve ser paga”. O servidor que
tiver dúvida ou problemas com a jornada deve entrar em contato com o sindicato.

/// POR SALÁRIO DECENTE

Paralisação de 30 minutos
atinge diversos segmentos
Foto: cedida

A paralisação de 30 minutos no último dia
8 atingiu vários
locais de trabalho da Prefeitura
de Curitiba. A boa
adesão mostra a
disposição dos
servidores em se
mobilizarem e a
insatisfação com Servidores da Unidade de Saúde Bairro Novo
participam do protesto.
a proposta de reajuste de 10% nos salários, segundo ava- ram deslocados para tentar manter o
atendimento. Dos locais que foram visiliação da diretoria do Sismuc.
Dos locais que aderiram à paralisa- tados, contatou-se também a participação, destaca-se o Cmei Tapajós I, na regi- ção de servidores da US Parolin (Portão),
onal Boqueirão, onde pais de alunos Cmum Fazendinha, Armazém da Famíacompanharam a atividade, apoiando os lia Sabará, Pré-escola Nice Braga, Cmei
profissionais da educação. O mesmo Lala Schneider (Bairro Novo), US Nossa
pode ser constatado no Cmei Eucaliptos, Senhora Aparecida (Bairro Novo), além
na mesma regional. Neste local, de uma série de outros locais relatados
pedagogas do núcleo do Boqueirão fo- pelos próprios servidores.

/// A LUTA NAO PARA

Excluídos discutem liminar
e novas mobilizações
Foto: cedida

Servidores cobram estenção das 30 horas do prefeito Ducci.

As mobilizações dos excluídos das
30 horas continuam no mês de março.
No último encontro, realizado em 28
de fevereiro, os trabalhadores debateram a liminar sobre a greve e estratégias de mobilização. Além de passarem
a utilizar tarjas pretas, os excluídos vão
criar o coletivo das 30 horas, estão
confecionando uma camiseta do movimento e estão retomando as negociações com a Prefeitura.
O ponto mais debatido pelos trabalhadores foi a cassação da liminar
que não permitia à Prefeitura realizar
descontos nos vencimentos. A direção
do Sismuc aguarda a publicação do
texto na íntegra para tomar as medidas judiciais. Isso não ocorre antes de
15 dias. “Independente da liminar, a
Prefeitura já depositou anteriormente
os salários, isso porque a liminar só foi
cassada após o pagamento”, informa
Ana Paula Cozzolino, secretária geral
do sindicato. De todo modo, o mérito
da greve ainda não foi julgado, o que
significa que o movimento não foi ilegal como procuram fazer parecer alguns boatos.
A cassação da liminar não impede as atuais mobilizações dos excluídos que estão com a greve em suspensão. “A gente tem que manter o
foco nas 30 horas. A Prefeitura tem
que se sentir pressionada e vamos fazer isso nos nossos locais de trabalho”,
incentiva a nutricionista Carla Vanessa

acesse www.sismuc.org.br

Alves Lopes. Ela também acredita que
a luta do piso não atrapalha as reivindicações em relação às 30 horas: “As lutas são distintas e sempre caminharam
lado a lado. Inclusive, foi em outubro do
ano passado, durante a assem-bleia dos
pisos, que o movimento das 30 horas
ganhou força”, recorda a nutricionista.
Contradição Orçamentária
O principal argumento utilizado
pela secretária de recursos humanos
Maria do Carmo Aparecida de Oliveira
para não conceder as 30 horas aos excluídos foi falta de verbas. No dia 2 de
fevereiro , ela disse: “Nossa posição já
está tomada”.
No entanto, a proposta inicial de
reajuste feita pelo prefeito Luciano
Ducci no dia 29 de fevereiro de 10%
para 44 mil servidores, elevação salarial da guarda e PPQ de R$ 275 para professores demonstra que o município
tem recursos financeiros no caixa.
Constatação sustentada pelo Tesouro
Nacional. Segundo o órgão do governo
federal, Curitiba gasta apenas 39,90%
da receita corrente líquida (RCL). A lei
de responsabilidade fiscal permite 51%
de despesas com o funcionalismo.
Florianópolis, por exemplo, confere
49,61% de recursos ao funcionalismo.
Para a secretária geral do Sismuc
Ana Paula, esses dados demonstram que
a prefeitura esconde a sua real capacidade de investir na melhoria do serviço
público e no atendimento à população.
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/// REAJUSTE SALARIAL

Pressão dos servidores faz Ducci se mexer
Reajuste de 10% anunciado pelo prefeito demonstra sua preocupação com a possibilidade de mobilizações
Foto: Sismuc

Paralisações de 50 minutos nos
cmei’s, greve dos dentistas e dos excluídos das 30 horas, paralisação de
30 minutos na saúde, ocupação do
gabinete do prefeito, assembleias
grandiosas, mobilizações na enfermagem, boicote aos plantões por parte
dos fiscais, caminhadas e atos. Estas
foram algumas das principais ações
desenvolvidas pelos servidores na
busca por valorização nos últimos
meses.
Na avaliação dos diretores do
Sismuc, estas ações fizeram com que
o prefeito Luciano Ducci anunciasse
o reajuste de 10% para os trabalhadores, além de aumentar o salário da
guarda municipal. “Mais uma vez a Decisões de ações coletivas são aprovadas em assembleias da categoria.
mobilização já faz a diferença. O prefeito sabe que os servidores podem se sores que os servidores municipais já co- mites da Lei de Responsabilidade Fismobilizar em busca de conquistas ainda nhecem. Se a prefeitura pode pagar esse cal. No entanto, eles afirmaram que com
maiores”, cita Irene Rodrigues, secretá- valor no PPQ também pode incorporar nos o reajuste a folha de pagamento fica em
ria de assuntos jurídicos do Sismuc.
vencimentos básicos de todos os traba- 48,5% do orçamento. Ou seja, permaOpinião também compartilhada lhadores”, alerta Juliano Soares, diretor nece uma margem de 10,58% antes de
pelo Departamento Intersindical de Es- do Sismuc.
atingir o limite prudencial da lei. Isto sigtatística e Estudos Socioeconômicos Perdas continuam
nifica que a Prefeitura poderia ainda, se
(DIEESE). O órgão afirma que a PrefeituA pauta aprovada para este ano é
ra tem capacidade de incorporar os R$ composta de 44 itens. Dentre os mais
250 e ainda oferecer reajuste de 30% notados estão aqueles que se referem
para todos os trabalhadores sem que às cláusulas econômicas. Além do
isso comprometa a responsabilidade zeramento das perdas inflacionárias, esfiscal.
timadas em 5,47%, o documento também
O calendário de negociação para
A armadilha do PPQ
traz as perdas históricas de 13,93%. Para
debater a pauta de reivindicações dos
O Sismuc deve cobrar da prefeitura que as perdas salariais dos servidores
servidores está definido. Do dia 7 ao
melhor proposta em relação ao PPQ (pro- fossem zeradas, seria necessário um redia 26 de março estão agendadas 6
grama de produção e qualidade). A ad- ajuste de 14,71%. Ou seja, mesmo com
reuniões divididas por temas (confira
ministração propõe incorporar R$ 100 os 10% oferecidos por Ducci, os servidoo calendário na página 12). As reuniem maio de 2013. O sindicato defende res continuam com uma perda de 9,24%
ões ocorrem nas segundas e quartasa incorporação dos R$ 250 já neste ano. nos salários.
feiras, a partir das 8h30, no edifício
“A prefeitura está propondo PPQ de R$
Sobre a possibilidade de aumentos
Delta. Durante a reunião os represen275 para o magistério. É uma armadilha salariais, a Prefeitura diz não poder metantes do Sismuc cobraram a participara frear as mobilizações dos profes- lhorar a proposta de 10%, devido aos lipação do prefeito Luciano Ducci nas
negociações, tendo em vista que ele
não participou de nenhuma reunião
desta modalidade desde que assumiu
o cargo.
Ficou definido também que a comissão de representantes dos servidores que participarão das reuniões
será composta de 9 pessoas, entre representantes do Sismuc e dos segmentos da categoria. A comissão foi eleita
na última assembleia, realizada no dia
29 de fevereiro e representará cerca
de 30 mil servidores da ativa e apoÉ a perda salarial história dos servidores,
sentados na pauta geral e específica.

quisesse, zerar as perdas salariais históricas da categoria. Como estratégia,
os gestores dizem não reconhecer as
perdas históricas, apesar de o próprio
prefeito e seu antecessor (Beto Richa)
terem assumido está dívida.
A pauta também inclui o aumento
dos pisos salariais em todos os níveis
escolares. R$ 1,5 mil para o básico, R$
2,5 mil para o médio, R$ 3 mil para
técnico e R$ 4,5 mil para nível superior.
Esta reivindicação é aliada à incorporação das remunerações variáveis, garantindo que estes valores também
incidam sobre aposentadoria.
Já para o auxílio refeição exigese que seja estendido a todos os servidores, com valor único de R$ 10. O
mesmo ocorreria com o auxílio transporte, o qual deveria ser pago integralmente pela Prefeitura.
Pauta entregue
A pauta foi entregue no dia 14 de
fevereiro por diretores do Sismuc, à secretária de recursos humanos Maria do
Carmo de Oliveira, durante uma reunião.

Definido calendário
de negociação

mesmo com o reajuste de 10% deste ano.
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Comissão de negociação
Antonio A. Lourenço Neto
Alessandra C. de Oliveira
Ana Paula Cozzolino
Augusto Luis da Silva
Carla Vanessa Alves Lopes
Cáthia Regina P. de Almeida
Diogo R. Monteiro
Eduardo Recker Neto
Everson Roberto Shiessel
Irene Rodrigues dos Santos
Ivone Bolkenhagen
José Renan Constante dos Reis
Juliano Rodrigo M. Soares
Julian Marcelo Dias Gonçalves
Jurema Ap.J. Rodrigues
Leandro Servilha
llma Alves Bomfim
Marcela Alves Bomfim
Mauro Scarmocim
Mauro Cesar Nogueira Diniz
Natel Cardoso dos Santos
Patrícia de Souza Lima
Patrick Leandro Baptista
Paulo Canova Filho
Paulo Gomes
Rita de Cássia araujo Moura
Rosimeire Ap. Barbieri Santos
Salvelina Borges
Suely Aparecida do Prado
Suely T. de Souza Araújo
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/// QUEM LUTA CONQUISTA

/// IRREGULARIDADE

Guardas aprovam reajuste Mesmo com reajuste, piso
para R$ 1,4 mil e ressaltam de educadores está abaixo
mobilizações da categoria
do nacional
Em assembleia, os trabalhadores concluem que a
proposta da prefeitura só ocorreu após
mobilizações ocorridas desde 2009
Foto: Manoel Ramires

O novo piso nacional da educação,
reajustado para R$ 1.451, define que
todos aqueles que atuam na função de
docente devem receber no mínimo este
valor para 40 horas semanais. O reajuste é retroativo a 1º de janeiro. Na
Prefeitura de Curitiba, mesmo com o
anunciado reajuste de 10%, os educadores contarão com um piso de R$
1.347,68. Ou seja, R$ 103 a menos do
que deveria ser pago, o que coloca a
gestão atual na ilegalidade. Sem o reajuste, a situação é ainda pior, pois os
educadores contam atualmente com
piso salarial de R$ 1.225,18.
Durante a última reunião com
representnates da Prefeitura, diretores
do Sismuc cobraram a regularização
dos pisos, reajustando, no mínimo, para
o valor nacional. O debate será realiza-

Proposta de reajuste saiu após mobilização dos guardas em frente à sede.

A proposta de reajuste do nível básico dos guardas municipais para R$ 1,4
mil foi considerada resultado das constantes mobilizações dos trabalhadores.
Em três anos o vencimento básico dobrou. Entretanto, pautas importantes
como o estatuto da Guarda ainda não
saíram do papel.
Na última assembleia realizada no
Sismuc, a proposta de reajuste de 10%
em abril, mais R$ 150 em julho e R$
150 em setembro, totalizando R$ 1,4
mil foi aprovada. Os servidores reconhecem que o avanço só ocorreu por causa
das paralisações. “A prefeitura só está
repassando o que a gente conquistou
na greve de 2010. A única diferença que
ocorreu foi a antecipação dos valores
devido à recente pressão”, pontua a presidente do Sismuc Marcela Bomfim.
A proposta deve ser encaminhada
para a Câmara Municipal e votada. “A
proposta é um avanço se comparado
com a do ano passado. Das nossas reivindicações só não veio o PPQ”, ressalta Diogo Monteiro, diretor do sindicato.
Ele ressaltou que o piso salarial dos guardas saltou de R$ 710,80, em 2009,
para R$ 1,4 mil, em 2012. O reajuste é
comemorado pelo guarda Everson
Camargo, que destaca as mobilizações:
“As conquistas são resultado de nove

dias de greve em 2010 e a paralisação
nesta semana”.
Com a aceitação da proposta, os
guardas indicam dois trabalhadores para
participarem da mesa de negociação da
pauta geral com a Prefeitura.
Estatuto da Guarda
Embora a reposição salarial tenha
sido aprovada, a categoria segue reclamando de condições de trabalho, escala
e descritivo de função. Ainda este mês
será montado um grupo de trabalho para
estudar o estatuto da categoria.
“Nós precisamos criar um projeto
para a Guarda em 2013. Nós temos percebido a evasão dos trabalhadores para
outras cidades, para a PM e a Civil”, alerta Marcela Bomfim. O atual plano de
carreira é considerado falho. “As próprias
leis federais que estão sendo aprovadas
vão obrigar a mudança do nosso plano
de carreira”, lembra Everson Camargo.
Além disso, há a discussão da pauta específica que foi entregue no último
dia 5. A categoria decidiu pela formação da comissão de representantes que
será confirmada na próxima assembleia, em 15 de março, às 19 horas, no
Sismuc. “Na pauta específica discutimos
o descritivo da função, equipamentos
de trabalho, jornada, etc”, lista Diogo
Monteiro.

acesse www.sismuc.org.br

do em reunião específica da educação,
mas o gestores foram alertados de que
caso não haja acordo, uma ação judicial será elaborada.
A aplicação do piso é obrigatória
para estados e municípios de acordo
com a lei federal número 11.738, de
16 de junho de 2008. Estados e municípios podem alegar não ter verba para
o pagamento deste valor e, com isso,
acessar recursos federais para complementar a folha de pagamento.
Segundo o MEC, a correção reflete
a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente
no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) de 2011, em relação ao valor
de 2010.
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/// CHEGA DE ENROLAÇÃO

/// QUESTÃO DE PRIORIDADE

Continua o impasse
da Prefeitura sobre
o Profuncionário
Mais de dois anos
desde a implantação do
programa, Curitiba ainda
não garante condições de
servidores da educação
subirem de nível. Em reunião realizada em fevereiro, com representantes
da secretaria de educação, o Sismuc cobrou uma
posição da administração. A resposta deve ser
dada até o dia 23 de março, conforme compromisso assumido pela superintendente de gestão
educacional Raquel de
Lima Simas.
Quando o assunto
foi abordado na pauta de
reivindicações do ano
passado, a alegação da
Prefeitura para não ter implantado o Profuncionário
antes eram as dificuldades de relacionamento
político. Segundo informado pelos representantes do prefeito Luciano Ducci, o
então governador Roberto Requião estaria dificultando a execução do programa em Curitiba. Porém, passado mais
de um ano da posse de Beto Richa (mesmo grupo político de Luciano Ducci) nada
foi feito.
“Agora não tem mais desculpa.
Qual é a dificuldade agora?”, pergunta a
secretária de organização de base do
Sismuc Cathia de Almeida. Uma pista
para a resposta é a indisposição da administração em reajustar os salários dos
servidores que realizarem o curso.
Atualmente os 1,3 mil auxiliares de
serviços escolares e agentes administrativos lotados em escolas e cmei’s,
contam com piso salarial de R$ 646,94
para 40 horas semanais. Com o
Profuncionário concluído, estes profissionais deveriam ter o mínimo adequado
ao piso nacional de educação. O valor
atual é de R$ 1.451, com o reajuste de
22% aplicado em fevereiro. Ou seja, sem
a possibilidade de realizar o curso, os
servidores da educação estão deixando

Prefeito pode aumentar
pisos reduzindo salário
de comissionados
A desvalorização dos servidores
públicos concursados parece ser a marca da atual gestão da Prefeitura de
Curitiba
A disparidade salarial revela que o
prefeito, secretários e cargos comissionados recebem muito mais do que
os servidores. A começar por Luciano
Ducci que ganha o maior salário de prefeito do Brasil (R$ 26,7 mil). Na outra
ponta, o piso salarial do nível básico
está em R$ 646,94. Trata-se de uma
diferença de mais 4.000%.
A redução da quantidade de cargos comissionados e dos valores salariais pagos a estes grupos, pode ser
uma das iniciativas para criar reserva
de caixa no orçamento público. Com a
sobra, a prefeitura poderia apresentar
uma proposta para aumento dos pisos
salariais dos servidores concursados.
Outro dado que chama a atenção
é que os cargos comissionados da prefeitura têm ganho salários maiores do
que os servidores concursados. Trata-

de receber R$ 804 de salário.
O que é o Profuncionário
O Profuncionário é um curso técnico do Governo Federal de formação. Trata-se de um curso de educação à distância, em nível médio, voltado para os trabalhadores que cuidam e exercem atividade educacional nas escolas das redes
públicas estaduais e municipais de educação básica. O Profuncionário forma os
profissionais nas seguintes habilitações:
gestão escolar, alimentação escolar,
multimeios didáticos e meio ambiente e
manutenção da infraestrutura escolar.
Cada uma das habilitações do
Profuncionário é composta por 16
módulos: seis da formação Pedagógica
e dez da formação específica. Um
módulo equivale a 60 horas. Assim, temse 360 horas no eixo da formação pedagógica e 600 horas no eixo da formação
específica, um total de 960 horas. Essas
960 horas dos módulos somam-se a
300 horas no eixo da prática profissional supervisionada (relacionadas com os
estudos dos módulos), totalizando 1.260
horas de curso.

acesse www.sismuc.org.br

se de uma maneira de burlar a
contratação de trabalhadores que deveriam passar por concurso público.
Um dos principais problemas é o fato
de que muitos acabam sendo nomeados para funções sem ter o conhecimento adequado, mas por razões políticas. Ou seja, são mecanismos de troca de favor político entre o prefeito e
pessoas que lhe ajudaram na campanha eleitoral.
O Sismuc defende que os profissionais que atuam no serviço público
sejam contratados via concurso para
atuar no regime jurídico único do município. Hoje, a lei 11.000 é a que abriga maior parte dos servidores e das
tabelas salariais dos vários segmentos
da categoria. No entendimento da diretoria do sindicato, a luta pelo aumento dos pisos salariais passa pela mudança de gestão da Prefeitura. Ao invés de privilegiar os comissionados, é
preciso valorizar os servidores concursados.
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/// DEU PAU NO E-SAÚDE

/// IRRESPONSABILIDADE

Falta de bom senso Prontuário eletrônico piorou
na educação
atendimento à população
Em busca de votos, Ducci expõe
servidores à intensificação do trabalho
A corrida eleitoral fez Ducci concentrar a inauguração
de cmei’s este ano. Segundo informações da Prefeitura, estariam em construção 10 unidades nos bairros do Sítio Cercado (duas), Pinheirinho, Campo Comprido, Tatuquara,
Uberaba, Fazendinha, CIC (duas), Santa Cândida.
O maior problema, na opinião dos diretores do Sismuc,
é que a gestão atual da Prefeitura tem desconsiderado a
importância dos servidores. A estrutura inaugurada acaba
chamando a atenção do eleitorado, mas não há trabalhadores suficientes para realizar o serviço. O resultado é que
muitos cmei’s devem ser inaugurados sem a quantidade
adequada de servidores na rede para o atendimento.
O cmei do Alto Boqueirão, inaugurado em dezembro do
ano passado, é um exemplo da falta de planejamento na
política de gestão atual. O espaço foi inaugurado sem a
contratação de servidores. Para mascarar o problema, a Prefeitura remanejou servidores de outros cmei’s. O resultado
é a intensificação do trabalho dos servidores, que tendem a
adoecer mais facilmente ou a estarem mais sujeitos a erros.
Segundo levantamento da diretoria do Sismuc, a quantidade de educadores atualmente está próximo de 4 mil. Os
auxiliares de serviços escolares seriam 1,3 mil e agentes
administrativos cerca de 450. A quantidade reduzida de trabalhadores tem acarretado a sobrecarga do serviço. Afastamentos por problemas de saúde e descumprimento da lei
da hora-permanência tornaram-se comuns. O concurso aberto recentemente para a contratação de professores e educadores não resolverá o problema, porque visa preenchimento de cadastro reserva.
Problema antigo
Os anos de omissão das gestões que se sucederam
fizeram com que a educação infantil fosse um dos grandes
problemas de Curitiba. Na capital paranaense há um déficit
de 63,5% de creches. Hoje, mais de 53 mil crianças de 0 a 3
anos estão fora de cmei’s.

/// ATE QUANDO?

Terceirização dos armazéns:
sindicato está de olho
Boatos de que o trabalho nos armazéns da família seria terceirizado voltaram a circular entre os servidores da
Prefeitura. Esta não é a primeira vez que esse tipo de informação surge. Em 2009 a Prefeitura havia cogitado a possibilidade de terceirizar os caixas. A rede de Curitiba conta
com 33 armazéns e neste ano mais um será inaugurado. O
problema é que até o momento não há concurso para
contratação de servidores. A situação preocupa os diretores
do Sismuc porque pode acarretar a intensificação do trabalho, com o remanejamento do quadro já pequeno de servidores para novos armazéns. Ou pode acabar servindo para
reforçar a necessidade de terceirizar o serviço.

Troca do sistema aumenta a quantidade de problemas

O E-saúde conseguiu desagradar gregos e
troianos. De médicos a enfermeiros, farmacêuticos a auxiliares administrativos, as queixas sobre
a lentidão e perda de dados do programa são constantes a ponto de se “esquecer” as dificuldades

aparelho e anotar em livro para que um dia possamos colocar no sistema”, narra a farmacêutica
Cáthia Zuanazzi.
A empresa Minauro, com sede no Batel, é um
dos alvos do pedido de informações feito pelos

com o Protocolo de Manchester. Implementado no
começo do ano para informatizar o atendimento à
população, o prontuário eletrônico é alvo de pedido de informações na Câmara de Vereadores sobre seu custo e suas falhas.
Três dos principais problemas são identifica-

vereadores de oposição de Curitiba. A vereadora
Josete (PT) quer que prefeitura esclareça as condições e o custo do contrato. “Quais os valores já
pagos pela prestação desse serviço, como serão
ressarcidos os prejuízos causados aos usuários e
qual é o prazo para solucionar as falhas apresen-

dos como o excesso de telas, a lentidão do sistema e o tempo para expirar a senha de acesso. Um
médico tem apenas 10 minutos para cadastrar e
colher informações do paciente, senão todas as
informações são perdidas automaticamente.
“Como atender uma pessoa em 10 minutos?”, reclama a médica que não quis se identificar.

tadas pelo sistema?”, questiona Josete. A Prefeitura tem até a metade de março para fornecer as
informações.
Enquanto isso, o Sismuc e trabalhadores solicitam agenda com a administração municipal
para apontar as falhas. O Sismuc também comunica os conselhos de classe para que a fiscaliza-

O prontuário eletrônico também é incompetente no cadastramento e cruzamento de dados
dos exames. Segundo servidores do Laboratório
Municipal, os dados fornecidos pela tecnologia do
E-saúde não são aceitos pelos leitores digitais.
“Temos que reetiquetar os tubos porque a etique-

ção seja feita. “Cabe aos conselhos fiscalizar esse
sistema. Quando não há condições de trabalho e
segurança, os profissionais podem se recusar a
prestar o serviço”, alerta Irene Rodrigues, secretária de assuntos jurídicos do Sismuc. Os próprios
trabalhadores podem acionar seus conselhos e

ta que é impressa na US é incompatível com nossos aparelhos. Os funcionários do ICI e Minauro
passam o dia tentando exportar, mas nem todos
entram. Aí temos que passar manualmente no

cobrar a fiscalização. “O pessoal do laboratório já
deixou claro que não vai assinar nenhum laudo
desses enquanto estiver tudo dessa forma”, previne o farmacêutico Eduardo dos Reis Marques.

acesse www.sismuc.org.br
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/// SOCIEDADE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Franklin Martins
defende banda larga
rápida e barata
O ex-secretário de comunicação do governo Lula e comentarista do Jornal da
Band e Jornal da Globo esteve em Curitiba para debater novas regras na
comunicação. Para Franklin Martins, a sociedade pode ser prejudicada se
deixar que apenas empresários de televisão e telefonia definam o que pode e
não pode ser apresentado na TV aberta ou fechada e quais devem ser a velocidade e o custo do acesso à informação na internet. O Jornal do Sismuc
acompanhou a palestra. Confira alguns trechos da entrevista coletiva abaixo:

Jornal do Sismuc: Por que o Brasil
precisa de novas regras para a
mídia?
Franklin Martins: O atual marco
regulatório é antigo e ultrapassado. É de
1962, ou seja, tem 50 anos. Nessa época tínhamos mais o “televizinho” do que
televisão. O Brasil não tinha estrutura
como satélite e diversas emissoras para
se comunicar com a população. Além
disso, o atual marco não incorporou as
decisões da Constituição de 1988, há
quase 25 anos. A única coisa que saiu
do papel foi a autorização para que a
Globo e a Veja tivessem 30% de capital
estrangeiro.

ser boa para a sociedade?
FM: Vivemos a era da sociedade da informação e do conhecimento. Ou garantimos acesso rápido e barato na comunicação, cultura, entretenimento,
vídeogame, ou ficamos travados. Nós
não queremos a oferta medíocre de comunicação. É necessário abrir: mais e
mais pessoas se comunicando e questionando...

JS: Como no caso em que a Globo
disse que Serra foi atingido pela
bolinha de papel?
FM: Na era da rede, o Grilo Falante diz
que o Pinóquio mentiu.
Isso não existia há 10
anos. No caso da boli(Globo)
ElaEla
(Globo)
nãonão
quer nha de papel, o Jornal
quer a sociedade
a sociedade
no deba- Nacional deu sete minutos de matéria com
no debate,
te, mas
apenas a
análises de especialismas apenaseaa
radiodifusão
tas. Depois a “verdade”
radiodifusão
ea
telefonia
no negócio.
telefonia
Ai elas
definemnoo que foi desmentida. Um professor mostrou que não
negócio.
elas
pode
e nãoAípode.
havia objeto nas imadefinem o que
gens, mas raio de sol. O
pode e não pode.
JN não deu matéria sobre isso no outro dia.

JS: Mas as regras atuais não são boas para definir os limites
da mídia?
FM: Nós temos um verdadeiro faroeste caboclo
na mídia. Cada um (donos das emissoras de TV
e rádio) faz o que quer e
ninguém questiona. Um
político pode ter um canal de tevê? Não. No entanto, eles têm abertamente. Além disso, as tevês vendem
espaço na programação e não poderiam. Você já imaginou ir voar e aí a TAM
diz: “Olha, a linha aérea é minha, mas a
companhia tal vai levar você”. Não pode.
Ou seja, tem valido o jogo do “quemtem-poder-manda-mais”.
JS: Como a regulamentação pode

JS: Mesmo assim, o marco não vai
restringir a imprensa?
FM: Não. Em todo lugar se regula, porque o Brasil ficaria de fora. Na Europa,
se regulamenta mais o conteúdo. Ou
seja, não pode passar pornografia, discriminar negros, incentivar a homofobia.
É ruim isso? Nos EUA, o foco é o mercado. Lá, não se pode ter tevê, jornal e rá-

dio juntos porque é oligopólio.
A liberdade de
imprensa não
está ameaçada.
A própria sociedade não quer
nenhum arranhão nisso.
JS: Então, porque é dito que há
essa ameaça?
FM: É uma artimanha de quem tem 90%
do mercado para ficar no seu mundinho.
Ela (Globo) não quer a sociedade no debate, mas apenas a radiodifusão e a telefonia no negócio. Aí elas definem o que
pode e não pode. Mas o marco não é
uma discussão técnica e sim da sociedade.
JS: E como a sociedade pode ajudar na democratização da comunicação?
FM: Quem quer ter filhos com mais educação, saúde e segurança tem que lutar
pelo marco regulatório, pois haverá mais
informação disponível. Lutar para que a
liberdade de imprensa não viole as liberdades individuais, pela democratização
da oferta de conteúdo, pela promoção
da cultura regional e nacional, para que
haja estímulo à produção independente
e separação entre produção, distribuição
e transmissão. Defender a neutralidade
da rede, ou seja, que empresas não pratiquem preços conforme a cara do freguês, além da universalização do acesso à internet. Todo brasileiro deve ter

acesse www.sismuc.org.br

Foto: Divulgação

banda larga rápida e barata. O marco é
para olhar para frente e não permitir que
se repitam os erros do passado.

Entenda melhor
Marco regulatório: definir regras para
produção, distribuição e transmissão de
conteúdo em TV, rádio, internet e telefonia.
Convergência: é a possibilidade de o
cidadão acessar e interagir com informações em rádio, televisão, redes de computadores e de telefonia.
Radiodifusão: é a "propagação de sinais de rádio, televisão, telex por ondas
radioelétricas, ou seja, tanto aparelhos de
TV e como de rádio usam radiodifusão
para receber sinais e transformá-los em
vídeo (no caso da TV) e áudio.
Oligopólio: um grupo de empresas promove o domínio de determinada oferta
de produtos e/ou serviços.
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/// COLETIVO DOS APOSENTADOS

/// COLETIVO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS

Geriatra debate saúde
na melhor idade com
aposentados

Administrativos devem lançar
campanha sobre perfil da categoria

A chuva não tirou a disposição dos servidores aposentados de comparecer a mais
uma reunião do coletivo. O segundo encontro do ano teve como convidado o médico
Ademar Almeida Santos Filho, especialista
em geriatria.
Aproximadamente 30 aposentados puderam acompanhar a palestra relacionada à
saúde e prevenção, ministrada no dia 27
de fevereiro. Ademar Filho abordou causas
e efeitos de diferentes doenças e sintomas
apresentados em idades de 30 a 40, 40 a
50, 50 a 60, e assim por diante. Além
disso, deu dicas de como prevenir problemas de circulação, respiração, câncer,
pressão e perda de memória, entre outros
correlacionados.
Ele também salientou que é preciso atentar para o atendimento especial em relação
à saúde do idoso. Um público que, em
geral, médicos mais novos não se preocupam em buscar o tratamento da doença,
mas apenas amenizar os sintomas. “Não
tratam a patologia e apenas o sintoma”,
diz.
Valeu à pena
Este foi o primeiro encontro que a aposentada pela FAS Marigilda de Souza participa. Mas ela garante que retorna, pois
“valeu à pena”. “Gostei das coisas que
aprendi e vou repassar as informações”,
disse. “Tenho várias pessoas com problemas de saúde e as dicas debatidas aqui
ajudam”.
“Hoje eu gostei”, afirmou o aposentado
Denir Premicio Meroti. “Gostei porque teve
muita coisa aqui que eu não sabia e acabei
aprendendo”. Meroti destaca as dicas de
respiração, artrose e exames que a própria
pessoa pode fazer, principalmente de
próstata.
Entrega das fotos
Quem compareceu ao coletivo recebeu em
mãos um DVD com as fotos e vídeo, do
passeio de confraternização realizado em
outubro passado.
Coletivo
O próximo encontro do grupo está marcado
para 26 de março. Qualquer aposentado
da prefeitura pode participar.

Quem são, onde estão e o que fazem os agentes administrativos? Essas perguntas devem
ser respondidas em campanha que o Sismuc e os trabalhadores desenvolverão a partir da
próxima reunião do coletivo, em 15 de março. Camisetas e faixas serão idealizadas tendo
como público alvo a população e os próprios servidores.
“Nosso objetivo é unificar a categoria. Os agentes administrativos trabalham em diversas
secretarias e locais de trabalho. Isso, às vezes, impede que as mobilizações da categoria
sejam mais intensas. Com esse perfil, buscamos fortalecer a identidade dos agentes, bem
como suas reivindicações”, comenta Ana Paula Cozzolino, secretária geral do Sismuc.
Atualmente um agente administrativo em início de carreira recebe R$ 763,56 e tem jornada
de 40 horas semanais. Enquanto isso, a Câmara Municipal de Baraúnas (RS), por exemplo,
realiza concurso público, oferecendo salário inicial de R$ 915,28. Já o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba (IPASP) realizou concurso
em 2012 com vencimentos em R$ R$ 1.340,67.
Anote:
A próxima reunião do coletivo ocorre dia 15 de março, 19 horas, no Sismuc.

/// CONSELHO DE REPRESENTANTES

Economia solidária é tema do encontro da OLT
Foto: André Rodrigues
Cerca de 70
servidores compareceram no último
encontro de
representantes
por local de
trabalho (OLT),
que é realizado
em dois períodos
(manhã e tarde),
na sede do
Sismuc. Na pauta
do dia 28 de
fevereiro estava
o debate acerca
da “Economia
Solidária”.
Quem tratou do assunto foi a presidente do Sismuc, Marcela Bomfim, que trouxe informações sobre o jeito alternativo de geração de trabalho e renda ao cidadão e sua comunidade.
Marcela destaca que se trata de mais uma maneira de organização de trabalho e de confrontar essa economia vigente que visa o lucro e exploração. “A economia solidária é uma nova
forma de pensar, principalmente, em relação ao consumo”, destaca.
Iniciativa
O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) disponibilizou material explicativo sobre o
assunto. Foi apresentado também um abaixo-assinado para elaboração de um projeto de lei
que dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária. Para saber mais acesse
www.fbes.org.br
Próximo encontro
A nova reunião será realizada no dia 27 de março e o tema da vez é “O papel do representante na organização por local de trabalho”. O encontro acontece toda última terça-feira de
cada mês e as reuniões estão com temas definidos.

acesse www.sismuc.org.br
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/// QUE ISSO COMPANHEIRO?

/// CURTAS

A retomada das
privatizações

“Não queremos flores,
queremos direitos”
Foto: Manoel Ramires

Foto: Imprensa CUT

Concessões de aeroportos trazem à tona os
fantasmas da venda de bens públicos no país

Movimentos sociais, feministas, MST, camponesas, sindicatos e partidos de
esquerda fizeram marcha por direitos e respeito no Dia Internacional da Mulher
(8 de março). Dentre as reivindicações das mais de 500 pessoas presentes na
caminhada estava a criação daSecretaria Estadual da Mulher, o maior combate
à exploração sexual e violência contra a mulher.
A mulher ainda segue sendo agredida em casa e pelo seu companheiro.
Segundo a presidenta da APP-Sindicato Marlei Fernandes, isso demonstra que o
combate feito por municípios, estados e governo federal tem sido insuficiente.
“A cada minuto pelo menos uma mulher é agredida no Brasil”, estima.
Mais grave do que a agressão é a impunidade dos agressores. Segundo representantes da Marcha das Vadias, a violência contra a mulher cresceu em 10
anos. “A delegacia da mulher apurou que o crime cresceu 30% e que, mesmo
assim, apenas 25% dos casos são investigados”, relata Ludimila Mascarela,
integrante da marcha.
Os movimentos feministas reivindicam que o Governo do Paraná dê mais
atenção às mulheres vítimas de violência e exploração através da criação da
secretaria da mulher. “Curitiba e o Paraná não possuem casas de abrigo para as
mulheres e suas crianças vítimas de violência”, denuncia Ludimila Mascarela.
O Sismuc participou da marcha representada pela diretora Salvelina Borges. “O
sindicato participa com frequência de atos e manifestações a favor do gênero
feminino. A maioria da nossa base formada por mulheres de luta”, observa
Salvelina Borges. Atualmente o sindicato tem 6.976 mulheres filiadas, o que
representa aproximadamente 70% dos sindicalizados.

***

Pressão garante veto a projeto
que privatiza Embrapa

Mobilização organizada pela CUT contrária às privatizações.

O leilão de privatização dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e
Viracopos foi realizado pelo Governo
Federal em fevereiro. E as empresas
vencedoras nas concessões ainda terão acesso a empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), com até 80% do valor
do investimento total. O período de concessão (para colher os lucros) é de 20 a
30 anos, dependendo do aeroporto. E
tudo isso para locais que já foram
construídos com dinheiro público, ficando para as empresas apenas despesas
de manutenção e reformas.
Outro aeroporto também já está no
caminho da privatização. Em novembro
de 2011, a presidente Dilma esteve em
Natal, no Rio Grande do Norte, inaugurando a nova modalidade de adminis-

Em audiência realizada no último dia 6 com integrantes da Via Campesina e
sindicatos, em Brasília (DF), o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), Pedro Arraes, assegurou aos trabalhadores que o
governo não permitirá que o Projeto de Lei 222/08 – que propõe transformar a
Embrapa em empresa de economia mista com ações negociadas na bolsa –
avance para além do Congresso. A pauta é uma das principais reivindicações
da Jornada das Mulheres da Via Campesina em Goiás, que ocuparam a unidade
Arroz e Feijão da empresa, no município de Santo Antonio de Goiás.
Fonte: Imprensa CUT

acesse www.sismuc.org.br

tração de aeroportos, através de empresas privadas. O diferencial é que, nesse
caso, a construção da estrutura precisa
ser finalizada.
Outra empresa pública que está na
mira das privatizações é o Correios e
Telégrafos. A medida provisória 523
terceiriza uma série de serviços que antes eram exclusividade dos Correios, representando um passo para a
privatização do serviço. O Governo Federal justifica as privatizações com o argumento dos grandes eventos chegando ao Brasil, como a Copa do Mundo,
em 2014, e as Olimpíadas de 2016. Já
o período de exploração das atividades
pela iniciativa privada supera em muitos anos esses acontecimentos.
Fonte: Revista Bancários

Março de 2012

12
/// COLUNA CULTURAL

/// CALENDARIO
14/03 – Greve
Horário: 8 horas
Local: PMC

Sinopse: No mês
da mulher
Mississipi, década de 1960. O racismo é acentuado no EUA quando
Skeeter (Emma Stone) sonha em ser escritora. Ela questiona o
conservadorismo americano quando decide entrevistar mulheres negras que
sempre cuidaram das “famílias do sul”. Apesar da confusão causada,
Skeeter consegue o apoio de Aibileen (Viola Davis), governanta de um amigo,
que conquista a confiança de outras mulheres que têm muito a contar. Em
tom de comédia, o filme ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante com
Octavia Spencer.
Ficha Técnica:
Título: Histórias Cruzadas
Diretor: Tate Taylor
Duração: 146 min.
Ano: 2011
País: EUA
Gênero: Drama
Distribuidora: Disney
Estúdio: 1492 Pictures
/ Imagenation Abu Dhabi FZ / Harbinger Pictures / DreamWorks SKG /
Reliance Entertainment / Participant Media
Classificação: 14 anos

14/03 - Coletivo da FAS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
14/03 - Negociação Sismuc e PMC
Horário: 8h30 horas
Local: Ed. Delta

21/03 - Negociação Sismuc e PMC
Horário: 8h30 horas
Local: Ed. Delta

15/03 - Assembleia guarda municipal
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

22/03 - Coletivo dos Excluídos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

15/03 - Coletivo agentes administrativos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

26/03 - Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

16/03 - Assembleia dos excluídos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

26/03 - Negociação Sismuc e PMC
Horário: 8h30 horas
Local: Ed. Delta

19/03 - Negociação Sismuc e PMC
Horário: 8h30 horas
Local: Ed. Delta

28/03 - Assembleia Ordinária
Prestação Contas
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

21/03 - Reunião com técnicos
de obras e projetos e téc. em saneamento
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

29/03 - Coletivo do Abastecimento
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

/// PERFIL

O livro “Chá das cinco com o vampiro”, escrito por Miguel Sanches
Neto, tem sido encarado por muitos como uma autobiografia do autor. A
obra ressalta sua relação com o contista curitibano Dalton Trevisan,
apelidado de “Vampiro de Curitiba”. Dalton é reconhecido como um dos
maiores escritores brasileiros da atualidade e por ser um sujeito de hábitos
noturnos e extremamente reservado. O livro se destaca também pelo
retrato da “cidade que ele adota, mas a qual não é adotado”. Curitiba,
conforme descrito no livro, é uma cidade dirigida por certo elitismo, que
persiste em se manter nos mais
relevantes centros de decisão.
Famílias com sobrenomes de
tradição têm se perpetuado no poder
a fim de defender seus interesses
particulares. Nesse sentido, pode-se
dizer que há uma relação bastante
próxima com a realidade. O livro é
um convite para se pensar sobre a
cultura paranaense e seus principais
“personagens”, por meio de uma
agradável escrita.
Ficha bibliográfica:
SANCHES NETO, Miguel. Chá das
cinco com o vampiro. Curitiba:
Objetiva, 2010.

Foto: André Rodrigues

Resenha:
O vampiro foi mordido

É difícil achar uma manifestação
pública ou um local de aglomeração de
pessoas na qual não esteja presente uma
das mais famosas figuras curitibanas. “Zé
da Bíblia” é presença constante nos atos
promovidos pelo Sismuc e participou de
todas as atividades da greve dos excluídos, que durou 74 dias. Com o livro sagrado em uma mão e a outra erguida aos
céus, ele prega a palavra mesmo sem ter
a atenção que desejaria e já virou uma
espécie de mascote dos servidores.
“Zé da Bíblia, “Pastor”, são alguns dos
apelidos de Manir Ramalho de Oliveira, 63
anos. Ele tem cinco filhos, cinco netos e é
viúvo. Aposentado, trabalhou como mestre de obras na construção de galerias pluviais. É filho de agricultores e se mudou
para a capital paranaense, vindo de
Jandaia do Sul. Sua popularidade também
já está nas redes sociais. Um perfil falso
no Facebook conta com atualizações pe-

acesse www.sismuc.org.br

riódicas na internet, que ele nem mesmo
sabe como funciona. Mas já conta com
77 amigos e esboça um sorriso orgulhoso
ao saber: “É nóis na fita”, diz.
Perguntado sobre sua atividade
missionária, Manir explica que foi chamado para fazer a “obra de Deus” por
um certo “soldado”. E diz que não gosta
de igreja. “A igreja faz tudo errado”. Já os
políticos são “enganadores” e costumam
correr quando ele se aproxima, conta. Não
é difícil ouvir seus berros em uma inauguração, enquanto os políticos discursam.
A pergunta que todos se fazem é como
ele fica sabendo destes eventos, se é
avesso aos meios de comunicação. “O
soldado me fala”, revela.
Sobre o passado, ele conta que foi
internado várias vezes nos antigos manicômios. “Pensaram que eu era louco”, diz
entre risos. E pra quem falar que você é
louco? “Eu expulso o diabo!”.

