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Servidores saem às ruas para protestar contra a política do prefeito Luciano Ducci. Mais de 5 mil
pessoas participaram da manifestação realizada no dia 14 de março. Confira mais na página 5.
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/// FUNDO DE GREVE

/// EDITORIAL ///

A importância da OLT
Hoje, na PMC, existem mais de mil locais de trabalho, espaços estes

Ainda dá tempo de
participar da Rifa Solidária

que propiciam atendimento direto ou indireto para a população. Mas nem
sempre esses locais têm as devidas adequações para atender a população, ou seja, não existe nenhuma condição de trabalho. A todo tempo
estamos denunciando e organizando os trabalhadores para combater este
problema junto com a população e cobramos para que a administração
pública tome as devidas providências. Algumas pessoas entendem isto
como organização por local de trabalho.
De fato, a OLT é uma forma de organização, mas não é somente isto.
Trata-se de algo muito mais amplo. Estamos falando de autonomia e
empoderamento dos trabalhadores. É preciso entender cada local de trabalho como o sindicato. Juntamente com a formação e a comunicação, a

A Rifa Solidária promovida pelo Sismuc com o objetivo de arrecadar dinheiro para o fundo de greve dos servidores teve a data do sorteio alterada. Ao
invés de 28 de março, a nova data do sorteio é 27 de junho. A alteração se
deve a problemas com os blocos de recibos. Novos blocos foram impressos e
já estão disponíveis. Os servidores que já compraram bilhetes da rifa deverão
procurar os diretores ou ir até o Sismuc para trocar os recibos. Em caso de
dúvida, o servidor deve ligar para 3322-2475.
Cada número custa R$ 5 e o sorteio ocorre pela Loteria Federal. 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
Celso, 225, 9º andar) ou com diretores do Sismuc.

OLT forma um tripé que deve envolver todos os trabalhadores.
A continuidade do trabalho do sindicato é a organização dos trabalhadores dentro dos locais de trabalho, onde se transforma em um grande
braço do Sismuc, pois, na OLT é que se constroem as mobilizações,
organizações e discussões sobre as dificuldades que ali surgem. Um local organizado e mobilizado consegue transformar o ambiente deixando
que não ocorram fatos de coação, assédio, repressão, reduzindo a ocor-

/// COLUNA DO LEITOR

Ducci, o coelhinho
dos votos de ouro

rência de problemas como as doenças do trabalho.
Todos os servidores têm seus direitos garantidos a partir do momento
que tenham uma grande organização no local de trabalho. A OLT influencia no dia a dia de um grupo, onde todos tenham a formação e informação. É só com a organização e mobilização que conseguimos avançar.
A OLT é baseada na liberdade, na autonomia e na gestão democrática
exercida no seu local.
A OLT é a base fundamental do sindicato. Participe no seu local de
trabalho e seja também um representante. O sindicato somos todos nós!

Na Regional Boa Vista o coelhinho está trabalhando dobrado. Com a
proximidade da “páscoa eleitoral”, algumas unidades do cmei estão sendo
reformadas às pressas e sem aviso prévio. Podemos dizer que as reformas
refletem exatamente a administração Beto/Ducci, o descaso com a qualidade
no atendimento e o desrespeito com o servidor, a comunidade e principalmente com a criança.
A toque de caixa, as unidades se transformaram em “obras de risco”. Sem
o consentimento das crianças e servidores, turmas são retiradas de suas salas, unem-se salas com número excessivo de crianças e colocam-se todos à
exposição de riscos. Tudo em prol dos “votos de ouro”.
Adriana Claudia Kalckmann
Educadora do Cmei Bracatinga
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/// DESCUMPRIMENTO DE LEI

/// DE OLHO

Mobilizações
garantem
aprovação de 7
proposições na
Câmara
Foto: Assessoria

O pacote de projetos que interessam aos
servidores foi aprovado na noite do dia 27 de
março, pelos vereadores, em segundo turno.
Foram sete proposições debatidas e aprovadas.
Os diretores do Sismuc acompanharam as votações, marcadas pela rejeição da maioria das
emendas sugeridas pela base de oposição. Apenas três foram aprovadas, das 10 apresentadas. O primeiro turno das votações ocorreu no
dia 26.
Além do reajuste de 10%, as mudanças
favorecem os cirurgiões-dentistas, guardas municipais e médicos, garante indenização de licença-prêmio de aposentados e aumenta do
quadro de pessoal da Prefeitura. Ponto negativo foi a incorporação de apenas R$ 100 do PPQ.
As emendas da oposição pela incorporação integral da gratificação foram rejeitadas pela
maioria dos vereadores.
Para a presidente do Sismuc Marcela
Bomfim, "mesmo tendo sido rejeitadas a maioria das emendas, as proposições aprovadas foram fruto de mobilização e organização dos servidores. Isto mostra que é possível avançar mais
sempre que a categoria estiver disposta a lutar".
Emenda favorece cirurgiões-dentistas
O Sismuc, com apoio da bancada de oposição na Câmara Municipal, garantiu a aprovação de uma emenda que garante um direito
importante aos cirurgiões-dentistas. O acordo
foi negociado diretamente por representantes
do sindicato com os vereadores. Com as emendas aprovada, os cirurgiões-dentistas têm garantias de que o aumento salarial escalonado
até 2015 será acrescido dos reajustes salariais
concedido aos demais servidores da Prefeitura.
Se a emenda não fosse aprovada, segundo cálculos do Dieese, a perda seria de R$ 105
mensais sobre o vencimento básico. No ano,
com os reflexos, a perda de um cirurgião-dentista em uma unidade básica em início de carreira
chegaria a R$ 1,8 mil. Para um profissional do
Estratégia Saúde da Família o prejuízo chegaria
a R$ 4.560.

Curitiba não paga piso
nacional do magistério
Educadores estão recebendo abaixo do que prevê a lei
Reajuste oferecido por Ducci
para professores e educadores não
atinge mínimo estabelecido pelo
MEC. Curitiba está entre os 65% dos
municípios que descumprem a lei
11.738
O prefeito Luciano Ducci está em
ritmo intenso de campanha pré-eleitoral. Ele inaugura creches e escolas
na tentativa de mostrar à opinião pública que investe em educação. No
entanto, Ducci sai das negociações
salariais entre os professores e educadores sem cumprir o Piso Nacional do Magistério. A aplicação do piso
é obrigatória para estados e municípios com a lei federal 11.738, de 16
de junho de 2008, e é uma das metas do Plano Nacional de Educação
(PNE) em discussão no Congresso
Nacional.
A meta 17 do PNE defende que
os profissionais em educação devem
ter vencimentos equivalentes em 10
anos e que o piso nacional é uma referência mínima a ser cumprida. “Com
o PNE, ao final da década, o salário
médio do professor e educador deve
estar equiparado”, destaca Ângelo
Souza, assessor do deputado federal

Ângelo Vanhoni, relator do PNE.
No entanto, as recentes negociações salariais não atingiram este patamar. Mesmo com o reajuste de
19,56%, um professor em início de
carreira recebe R$ 1.434,62. Já um
educador deve receber R$ 1.373,90
com o reajuste de 10%. Ambos os
salários ficam abaixo dos R$ 1.451
determinados pelo Ministério da Educação (MEC), em 27 de fevereiro de
2012.
Com esse resultado, a capital

paranaense está entre os 65% dos
municípios paranaenses que
descumprem o piso nacional, mesmo sendo o 4º maior PIB do país. O
levantamento foi feito pelo pesquisador Carlos Eduardo Sanches, da
Undime Paraná. “Neste momento
existe completa insegurança dos
gestores sobre a obediência à Constituição Federal e Lei 11.738/08 que
asseguram o piso dos professores, e
a Lei de Responsabilidade Fiscal”,
conclui Sanches.

Comparação dos pisos da educação

/// CONGRESSO ESTADUAL DA CUT

Relançada frente parlamentar
pró-guardas municipais
A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal
(Confetam) esteve presente no lançamento da frente parlamentar próguardas municipais. O evento foi realizado no dia 28 de março, em
Brasília, e contou com a participação
de deputados e do diretor do Sismuc
Diogo Monteiro (foto). No período da
manhã houve mesa de debate sobre
a regulamentação e a importância
das funções das guardas municipais.
“O movimento ainda está em
fase de acabamento, mas precisa de

mais mobilização para que
esta regulamentação ande
em passos mais largos.
Precisamos de mais organização e mobilização”,
aponta Monteiro.
A importância da regulamentação das guardas
municipais e guardas civis
metropolitanas do Brasil
tem sido prioridade para a Confetam.
Dentre as questões que estão sendo
abordadas estão a estruturação da
carreira destes profissionais aliada ao

acesse www.sismuc.org.br

processo de valorização. O tem
ganhado importância com as mudanças no contexto de segurança pública.
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/// NA LUTA

/// ISONOMIA JA!

Guardas avançam após
intensas mobilizações

Trabalhadores do Cras e Creas
se mantêm mobilizados

Foto: Arquivo Sismuc

Salário da guarda dobrou e equipamentos foram
adquiridos somente com protestos dos
trabalhadores

Os trabalhadores do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) e Centro de Referência
Especializado de Assistência Social
(CRAS) realizam novamente ato na
sede da FAS no dia 20 de março. Eles
cobram da presidente da Fundação de
Ação Social Marry Ducci isonomia entre os trabalhadores com a gratificação
de 30% por risco da atividade. Em
2011, a lei municipal 13.776 concedeu a gratificação para os trabalhadores dos abrigos, casa de passagens e
resgate social.
No entanto, não houve avanços
durante o debate das pautas específicas ocorrida no último dia 26. A assessora técnica da FAS Simone Nadolni res-

saltou que “neste momento a PMC não
tem como fazer qualquer ampliação de
gratificação. Agora vamos trabalhar na
perspectiva de vencimento e não de
gratificação. Não temos condições orçamentárias e financeiras para ampliar as gratificações”. A questão continuará sendo um impasse. Os gestores não
estão dispostos a ampliar o número de
servidores que teriam direito à gratificação. Da mesma maneira, os servidores prometem continuar a questionar a
diferenciação e a estudar alternativas
para garantir o direito.
Os demais pontos da pauta não
foram finalizados e uma nova reunião
foi agendada para o dia 12 de abril para
dar conta dos demais itens da pauta.
Foto: Manoel Ramires

Imagem da greve dos guardas realizada em 2010.

Em março de 2010 o salário básico de um guarda municipal estava em
R$ 710. Dois anos depois o salário praticamente dobrou. Em setembro o vencimento básico chegará a R$ 1,4 mil.
Inclusive para os guardas do quadro
especial. Esse avanço só foi possível
após intensas mobilizações do segmento organizadas pelo Sismuc. Movimentos como a greve em 2010, que
durou nove dias, e o protesto que removeu o secretário coronel Itamar dos
Santos em junho do mesmo ano foram importantes marcos do movimento. Já em 2011, a discussão do plano
de carreira em março resultou em gratificação de 50%.
O ano de 2012 também começou
com mobilizações dos guardas por valorização salarial e condições de trabalho. Em 27 de fevereiro uma manifestação em frente à sede da Guarda
com grande cobertura da mídia resultou na proposta de reajuste salarial
para R$ 1,4 mil a partir de setembro.
Já o reajuste de 40% foi garantido ao
quadro especial após o Sismuc negociar emenda com os vereadores. “Ligamos para o secretário de defesa social que garantiu que não haveria problemas. Mesmo assim o Sismuc procurou os vereadores para garantir a
isonomia”, recorda Diogo Monteiro,
guarda municipal e diretor do sindicato.

A organização da categoria e as
constantes denúncias do Sismuc fazem
com que a gestão municipal também
oferte melhores condições de trabalho.
Na base da negociação foi conquistada agora a compra de 110 equipamentos a serem utilizados em eventos esportivos. Como também havia sido pleiteada a troca dos coletes balísticos e
garantido a cautela da arma. Em artigo
publicado no site do Sismuc (sessão
opinião), o guarda municipal Edilson
Aurélio Melo faz um balanço das mobilizações e reconhece os avanços: “Houve avanços? Sim! Mas ainda dá para
melhorar com mobilização de classe e
que saia do papel nosso estatuto”, destaca Melo.

Servidores realizam manifestação em frente à sede da FAS.

/// LUTAR SEMPRE, DESISTIR JAMAIS

Excluídos querem agenda com a Prefeitura
Os excluídos das 30 horas se reuniram novamente no último dia 22, na
primeira reunião do coletivo. O encontro serviu para que o advogado Ludimar
Rafanhim explicasse o conteúdo da
liminar sobre a greve. Os excluídos receberam as camisetas que simbolizam
a paralisação de 74 dias e reorganizaram a comissão de negociação para
cobrar novo encontro com a Prefeitura.
A reunião que estava marcada para 11

de abril foi cancelada pelos gestores.
Para Rafanhim, o encontro serviu para
diminuir a tensão dos trabalhadores. “O
conteúdo da liminar foi lido e as principais
dúvidas sobre descontos salariais
esclarecidas, como sempre fazemos”, observou.
No coletivo também foram entregues
camisetas pretas com o símbolo dos excluídos e as frases: “Greve dos excluídos.
Eu estive lá. 74 dias e 30 horas: a luta con-

acesse www.sismuc.org.br

tinua...”. A aparência da camiseta tinha sido
definida em assembleia dos trabalhadores. Ela pode ser retirada gratuitamente na
sede do Sismuc.
O próximo encontro geral dos excluídos ocorre no dia 12 de abril, às 19 horas,
na sede do sindicato, um dia após encontro agendado com a Prefeitura. O grupo
estuda solicitar a intervenção do Ministério Público para garantir negociação com a
administração.
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/// PARALISAÇÕES POR AUMENTO SALARIAL

Mobilizações repercutem
Foto: André Rodrigues

Cerca de 5 mil pessoas participaram da paralisação dos servidores municipais realizada dia 14 de março
Duas paralisações foram realizadas no mês de março por servidores
municipais em defesa do aumento dos
pisos salariais. O primeiro ocorreu no
dia 14 de março, em parceria com o
Sismmac, e levou cerca de 5 mil pessoas às ruas. Já o segundo ato ocorreu no
dia último dia 26, em frente à Câmara
de Vereadores, na véspera da votação
sobre os pisos salariais.

As duas mobilizações contaram
com grande cobertura da mídia, que
divulgou a pauta dos trabalhadores. “O
reajuste de 10% neste ano só foi anunciado por Ducci porque a categoria têm
feito diversos tipos de mobilizações
que despertam interesse da população e dos meios de comunicação”,
enfoca Alessandra Oliveira, secretária
de comunicação do Sismuc.

/// INFORMAÇÃO AO ALCANCE

Site do Sismuc liberado nos
equipamentos da Prefeitura
O acesso ao site do Sismuc foi
tema de todas as pautas específicas
debatidas com a Prefeitura no mês
de março. A administração municipal
assumiu o compromisso de que o
acesso à página do sindicato na

restrição ao site do sindicato”, reafirma Lia Nara Paludo, superintendente de recursos humanos. Para ela, os
problemas podem ser pontuais e devem ser informados para que o ICI
faça a correção.

internet não será impedido nos locais
de trabalho. A reclamação havia sido
levada pelos servidores de diversas
secretarias.
Os gestores alegaram desconhecimento da proibição: “Não sabemos
de bloqueio e somos contra qualquer

“Todos os trabalhadores devem
visitar a página do Sismuc no local de
trabalho sem restrições e diariamente”, reforçou Irene Rodrigues, secretária de assuntos jurídicos do Sismuc.
Caso haja dificuldades de acesso, o
servidor deve comunicar o Sismuc.

Paralisação no dia 14 de março levou cerca de 5 mil servidores às ruas da
cidade para cobrar valorização e respeito.

acesse www.sismuc.org.br
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/// FINALMENTE?

/// PRESTAÇÃO DE CONTAS

Lei sobre assédio moral pode
sair no segundo semestre
A Prefeitura deve encaminhar projeto de lei à Câmara
Municipal, no segundo semestre
de 2012, que inibe a prática do
assédio moral. O projeto é resultado da campanha desenvolvida pelo Sismuc e aplicada pelos
servidores municipais. A lei resultará de estudo técnico feito pela
Procuradoria Geral do Município,
segundo informado por gestores
durante mesa de negociação no
último dia 26.
Nos últimos meses o
Sismuc produziu diversos materiais, além de ministrar palestras
explicativas sobre o que é assédio moral, como ele é praticado
e como coibir essas práticas.
“Nós visitamos os locais de trabalho, entregamos o jornal e os
bottons da campanha aos servidores, que entenderam a importância de se mobilizar e o resultado positivo dessa conscientização é a lei”, comemora Ana
Paula Cozzolino, secretária geral
do Sismuc.
As denúncias ou dúvidas
sobre assédio foram recebidas
por telefone e pelo site do
Sismuc. Os advogados prestaram esclarecimentos pelo menos a 50 servidores e até uma
gestora foi punida financeiramente por praticar assédio,
como recordou o advogado
Ludimar Rafanhim em palestra
dada para os servidores do meio
ambiente em novembro de
2011: “A prefeitura foi recentemente condenada a pagar inde-

Foto: André Rodrigues

Campanha mobilizou servidores em todas as secretarias

nização por assédio moral. Nesse
sentido, ela até pode tirar do cargo
do assediador(a) e propor ação de
regresso para cobrar o dano causado ao município pela indenização”,
explicou.
Já a administração municipal
destacou que diversas palestras sobre assédio moral foram aplicadas
nos últimos anos. No entanto, a gestão “não reconhece a prática de
assédio moral e que a medida é de
ordem preventiva”, como ficou registrada em ata no dia 26 de março. O combate da administração
aumentou depois que o Sismuc e o

Sismmac entraram com ação civil
pública em 2009 com o objetivo
de responsabilizar a administração
municipal por omissão nos casos
de assédio moral, conforme o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição.
Agora, tanto a Prefeitura quanto o sindicato estudam montar projeto de forma conjunta. “É importante que sindicato e gestão troquem experiências nesse assunto
para minimizar e extinguir qualquer perseguição ao servidor”,
completa Alessandra Oliveira, diretora do sindicato.

/// LUTA ANTIGA

Licença-prêmio acumulada será indenizada
Um projeto de lei aprovado
na Câmara Municipal resolve um
problema antigo dos servidores
que se aposentarem com licença-prêmio acumulada. Trata-se
de uma medida que traz garantias do recebimento de uma com-

pensação para aqueles que não beneficiaram do direito, enquanto estavam na ativa. É o que regulamenta o documento, tendo em vista as
cobranças realizadas pela diretoria
do Sismuc, em reuniões com representantes do IPMC.

O pagamento será realizado
na forma de indenização com prazo máximo de 12 meses, a partir
da aposentadoria. A votação ocorreu no dia 27 de março e os diretores do Sismuc acompanharam os
trabalhos na Câmara.

acesse www.sismuc.org.br

Demonstrativo de Receitas e Despesas de 2011
Resultado do Período

28.841,19

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1.338.056,67

Mensalidades Recebidas
Arrecadações

1.335.450,88
2.605,79

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.374.973,52

Despesas com Pessoal

306.911,01

Salários e Ordenados
13º Salário
Férias
Estágio
INSS
FGTS
PIS
Vale Refeição
Vale Transporte
Plano de Saúde
Exame Médico
Imposto Sindical
Representação Sindical

74.985,72
6.805,36
10.740,34
7.520,00
30.436,72
7.156,37
2.102,39
16.735,40
8.428,90
11.442,70
25,00
220,00
130.312,11

Utilidades e Serviços

523.335,97

Associação de Classe ( Cut - Dieese )
Assinaturas - ADM
Energia Elétrica
Telefone e Telegramas
Despesas com Internet
Correios e Malotes
Condomínio
Seguros
Serviços de Terceiros ( Assessorias )

95.476,17
567,40
4.064,32
42.619,87
902,34
50.231,75
13.675,84
3.585,74
312.212,54

Despesas Gerais

544.726,54

Manutenção conservação e limpeza
Manutenção de Veículos
Combustíveis e Lubrificantes
Copa e Cozinha
Despesas com Condução
Despesas com Cartório
Mensalidade Estacionamento
Despesas com Estacionamento
Despesas com Informática
Despesas Judiciais
Despesas com Xerox
Despesas com Viagens
Donativos e Doações
Refeição Eventual
Material de Escritório
Serviços Profissionais
Eletrodomésticos
Empréstimos
SINTCOM
SINDIJUS
FESSMUC
Divulgações
Pagamento UPRS
Processo Eleitoral
Eventos
Solidariedade
Formação
Campanha de Lutas
Mobilização Organização Social
Organização de Base

6.406,46
422,70
7.211,82
2.207,22
19.656,49
165,06
260,00
4.240,25
4.547,41
19.364,26
12.373,29
419,07
2.850,00
12.076,44
7.941,11
2.300,00
1.190,00
6.533,55
5.000,00
10.000,00
16.808,26
29.571,80
7.229,16
1.000,00
29.778,65
7.803,92
54.178,73
222.871,31
8.946,86
41.372,72

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

16.589,21

Despesas Financeiras

1.872,98

Despesas Bancárias
Tarifas/Taxas

1.864,48
8,50

Receitas Financeiras

18.462,19

Juros Recebidos ou Auferidos

18.462,19

IMPOSTOS E TAXAS

15.924,26

COFINS
Tributos
CSLL
IRRF

6.661,92
212,59
2.686,06
6.363,69

RECUPERAÇÕES

65.093,09

Reembolso
FESSMUC
SINDIJUS
Devolução Empréstimo
Devolução Empréstimo Solidário
COFINS
CSLL
IRRF

16.907,16
16.808,26
10.066,00
5.000,00
600,00
6.661,92
2.686,06
6.363,69

Saldo Disponível em 31 de Dezembro de 2011
Caixa
Conta Corrente
Poupança/Investimento
Conta URPS

278.351,52
7.727,50
127.191,14
51.574,50
91.858,38

Resumo de 2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1.338.056,67

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

16.589,21

RECUPERAÇÕES

65.093,09

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais

1.374.973,52
306.911,01
523.335,97
544.726,54

IMPOSTOS E TAXAS

15.924,26

Resultado 2011

28.841,19
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/// ESTAMOS DE OLHO

/// PROMESSA DESCUMPRIDA

Ducci esconde custo do Ducci mente e mantém
prontuário eletrônico salário mais alto do Brasil
Evitando a transparência, administração não informa o valor da implementação do E-saúde
Quanto custou a implementação do
prontuário eletrônico: R$ 1 milhão, R$
10 milhões ou R$ 27 milhões? A resposta para a pergunta foi escondida pela
diretora do Centro de Assistência da Saúde Beatriz Nadas. Ela se limitou a dizer
que “estas informações (o custo) estão
disponíveis no Portal da Transparência”,
na tentativa de responder o pedido de
informações feito pela vereadora Professora Josete (PT). No entanto, os valores
exatos não são encontrados objetivamente no site. O mais próximo disso é a
justificativa de Nadas à Câmara: “os valores pagos estão abaixo do mercador e
abaixo do valor de referência do Ministério da Saúde”.
O E-saúde foi instalado no começo

de 2012 e tem sido alvo de diversas
queixas de servidores públicos e da população. Entre os principais problemas
estão o não registro da receita do paciente e o apagão de informações. A Prefeitura se justifica dizendo que “o sistema ficou disponível em banco de testes
pata todas as Unidades de Saúde desde
junho de 2011” com “dois testes simuladores em todas as unidades”. O fato é
os trabalhadores do Laboratório Municipal tiveram que recadastrar todos os exames porque não há sincronização de
dados.
O Sismuc cobrou da Prefeitura a solução dos problemas em reunião realizada em março e também no Conselho
Municipal de Saúde.

/// NO CAMINHO ERRADO

ICS continua com
rumo incerto
O futuro do Instituto Curitiba de Saúde (ICS) continua sendo uma incógnita,
mesmo depois da sua transformação
em plano de saúde. Pelo menos esta é a
conclusão da diretoria do Sismuc, após
a reunião de negociação realizada no
dia 16 de março, no edifício Delta. A
mudança do regulamento, prevista pela
administração municipal no ano passado, continuam em suspenso. É o caso,
por exemplo, do fim da obrigatoriedade
da contribuição, mudanças nas regras
de atendimento e multas por não comparecimento, demonstrando uma falta
de coerência e de certeza dos gestores
sobre o destino do ICS.
A presidente do instituto Ana Luísa
Schneider reconheceu que existem problemas e que não há impedimentos
para que o ICS se torne autarquia, como
vem sendo defendido pelos servidores.
Mas acabou negando as pautas históricas da categoria. Dentre as principais

questões rejeitadas pelos representantes da Prefeitura estão a democratização da gestão a partir da paridade nos
conselhos administrativo e fiscal do ICS
e a eleição direta para a diretoria do instituto.
Um dos assuntos cobrados pelos
diretores do Sismuc é quanto à
precarização do atendimento, sobretudo no que diz respeito à saúde mental.
Parte do problema, segundo Schneider,
seria o rompimento dos convênios com
o Hospital Cajuru, Saúde Ideal e Hospital
Nossa Senhora da Luz. Ela afirma que
está tomando providências para resolver a situação, mas até o momento os
servidores continuam sem o atendimento.
O único compromisso positivo da
administração é quanto ao valor da
alíquota de 3,14% cobrado dos servidores, que permanecerá com o mesmo
percentual.

Anúncio de redução ocorreu em 29 de fevereiro,
mas foi considerado inconstitucional. Ducci continua recebendo R$ 27 mil
A promessa eleitoreira de Luciano Ducci não
se cumpriu. Ele não reduziu seus vencimentos e
segue recebendo R$
26.723,13, o maior salário entre os prefeitos do
Brasil. Embora o anúncio
tenha sido feito publicamente na Câmara de Vereadores no dia 29 de fevereiro, o projeto sequer
foi analisado no plenário.
Ducci tinha prometido reduzir seus salários em
30%.
Na época do anúncio,
o cientista político Ricardo
Oliveira considerou que as ações do
prefeito têm sido pautadas pela eleição. “Ele percebeu a rejeição do funcionalismo e tentou reverter esse processo. A poucos meses da eleição, é
medida mais eleitoreira do que uma
política salarial para o funcionalismo”,
disse Oliveira a Gazeta do Povo.
A redução do salário do prefeito
foi rejeita por causa de “vício de iniciativa”. Foi o próprio Ducci que encaminhou o projeto quando a lei orgânica
do município determina que esse assunto deve ser encaminhado pelos vereadores, por isso é considerada
inconstitucional. “Infelizmente, não
nos surpreende o fato da redução tem
sido considerada ilegal. Ou o Ducci já
sabia disso e fez mesmo assim o anún-

cio ou é mal assessorado e quem perde é o servidor e a população”, critica
Alessandra Oliveira, secretária de comunicação do Sismuc.
A postura do prefeito e dos vereadores da sua base se mostra contraditória neste momento. Principalmente
porque eles tiveram a oportunidade de
barrar os aumentos salariais em 2009.
Naquela época, o mandato da professora Josete propôs que o reajuste do
prefeito e dos vereadores fosse atrelado ao reajuste dos servidores municipais. No entanto, os vereadores da base
de apoio de Luciano Ducci preferiram o
reajuste de 40% para o prefeito. “A devolução de 30% é de caráter pessoal e
não está vinculada a nenhuma lei”, ressaltou Josete.

/// MA GESTAO

IPMC pode tomar prejuízo de R$ 4,3 mi
Investimentos equivocados realizados pelos diretores do IPMC podem resultar em um prejuízo considerável para
o instituto que paga as aposentadorias
e pensões dos servidores. Representantes do Sismuc questionaram o fato de
que informações como as que foram
divulgadas no jornal Gazeta do Povo,
anunciaram que o instituto estaria assumindo um prejuízo de R$ 4,3 milhões.

acesse www.sismuc.org.br

O principal problema, na visão do sindicato, é que se tomou conhecimento dos
fatos pela imprensa e falta transparência nas finanças do instituto.
O assunto veio a público na coluna
de Celso Nascimento, do jornal Gazeta
do Povo, em março. O problema seria o
resultado de uma operação financeira realizada em 2009, que visava aplicação
em fundos de investimento.
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/// PRECARIZAÇÃO NO SERVIÇO PUBLICO

/// VITÓRIA IMPORTANTE

Falta de médicos em cmum´s
expõe falha de gestão

Prefeitura terá de
pagar hora-atividade
não cumprida
Foto: Guilherme Gonçalves

O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu liminar em
favor do Sismuc, no último dia 10, na qual garante a horaatividade de 20% para os educadores. Significa que estes
profissionais têm assegurado o mínimo de 8 horas semanais para desenvolver atividades fora da sala de aula.
Este direito já está garantido pela lei 12.348/07, mas
a Prefeitura vinha desrespeitando a medida. Depois de
muitas tentativas de negociação do Sismuc e diante da continuidade do problema, o sindicato ajuizou ação no final do
ano de 2011. O juiz de primeiro grau negou a liminar, mas
um recurso foi acolhido na quinta Câmara Cívil.
A publicação da liminar deve sair nos próximos dias.
Na ação original o Sismuc pede que todas as horas não
concedidas desde 2007 sejam pagas como horas extras.
Os servidores que tiveram alguma perda na hora-atividade
devem trazer cópias do livro-ponto assinado, com horário
de entrada e saída.

Problema tem se repetido e alternativa da Prefeitura está longe
de solução definitiva

Juliano Soares (dir.), diretor do Sismuc, visita Cmum Boqueirão.

A população do Boqueirão é
uma das que está sofrendo pela
política equivocada da atual gestão da Prefeitura. O Centro Municipal de Urgências Médicas
(Cmum) do bairro está superlotado e faltam médicos para o
atendimento. Dos 4 clínicos gerais
que deveriam atuar por período,
no meio de semana, apenas 1
estava disponível. A informação é
de que os demais teriam se licenciado por problemas de saúde. O
problema foi relatado no início do
mês de abril.
A camareira Luzia Ferreira
conta que ficou no Cmum por
mais de 18 horas. Ela acompanhava sua mãe de 86 anos, com suspeita de infecção nos rins, e aguardava o parecer do médico para
exames de raio-x e eco-grafia.
“Passei a noite aqui. Eu até aguento, mas a minha mãe é idosa”, diz
ela, reforçando que tem sido bem
atendida pelos funcionários.
Dentre os motivos para a crise está o fato de que o convênio
com o Hospital Cajuru, assinado
pela Prefeitura, encerrava no dia

30 de março. A partir de então, os cos expõe um problema no plamédicos que atuariam nos cmum’s nejamento da gestão, que encerseriam cedidos pela Fundação. O rou os contratos com os hospitais
problema é que os hospitais sem ter outros profissionais para
conveniados não estariam mais substituir os atuais”, aponta. A
contratando médicos que poderi- solução definitiva, em sua opinião,
am fazer a substituição de licencia- passa pela valorização de servidos.
dores e contratação de médicos
Para agravar o problema, o por meio de concurso público, o
Cmum do Boqueirão está su- que não está previsto.
perlotado e tem recebido pacienUma denúncia ao Ministério
tes de outros cmum’s do Sítio Cer- Público também será formalizada
cado e do Pinheirinho, que estão pelo Sismuc.
sem médicos. No
Foto: Guilherme Gonçalves
momento, são 32 pacientes internados
para apenas 11 vagas.
O diretor do
Sismuc Juliano Soares, que esteve no local, afirma que o problema é resultado da
terceirização do serviço. “Se os médicos
fossem contratados
pelo município, a população não estaria
tendo que passar por
Luzia Ferreira foi obrigada a passar a
isso. A falta de médinoite acompanhando a mãe doente.

acesse www.sismuc.org.br
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/// NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

Foto: Assessoria

Por uma internet
pública, gratuita
e de qualidade
O entrevistado desta edição do Jornal do Sismuc é o deputado
federal pelo Paraná João Arruda (PMDB). Presidente da comissão
parlamentar que debate o marco regulatório civil da internet, Arruda
defende a internet pública e gratuita no Brasil. Na entrevista ele fala
sobre isso e a respeito do projeto de lei que visa garantir direitos aos
cidadãos no que diz respeito à internet. Confira:
Jornal do Sismuc: Qual a importância to de vista da relação que existe na rede
de regulamentar um marco para a com os usuários. É claro, existem pessointernet no Brasil? Por que um proje- as ligadas aos setores privados, mas esse
to de lei pra regulamentar isso?
projeto não começou ontem. Esse projeJoão Arruda: Eu acho que a importância do to foi colocado em consulta na internet e
projeto é discutir a internet no Brasil como teve a participação de milhares de brasium todo. É um bem precioso que nós te- leiros e brasileiras aprovando. Tem apoio
mos, nós, brasileiros e brasileiras. A evolu- popular, tem consistência com a opinião
ção do mundo e hoje a internet está presen- pública, diferente de um projeto que chete na iniciativa privada, no setor público. A ga na Câmara pela primeira vez, sem ser
internet está presente no nosso dia a dia, na analisado pela opinião pública.
nossa vida, e nós precisamos realmente fazer esse debate pra discutir o acesso a JS: Que tipos de melhorias o coninternet; a neutralidade na rede, o preço da sumidor pode esperar com a aprointernet, as responsabilidades dos servido- vação do projeto? Que elementos
res, o que significa o IP. Debater o que pode podem estar regulamentados para
ser considerado censura e ao mesmo tem- que as empresas vendam um serpo o que pode ser consideviço de qualidade e
rado, e amenizar, os crimes
com preço acessível?
nós não temos
realizados pela internet.
JA: A mesma qualidade
igualdade
nos
Ver o que é prioritário nespra todos, igualdade no
serviços e não
se debate em relação ao
serviço, independente da
temos serviços
monitoramento e em reladistância, seja em zona
ção à liberdade de expresrural, seja em zona urbade qualidade
são no que diz respeito ao
na, no interior ou na capipara todas as
acesso e às redes.
tal, o serviço tem que ser
pessoas
o mesmo. As empresas
JS: Esse é um debate
têm que entregar aquilo
que está colocado publicamente. Mas, que elas oferecem. Se oferecem 4G, têm
na sua opinião, a gente não corre o que entregar 4G. Nos EUA hoje muitos enrisco – até porque o projeto ainda está frentam o mesmo problema: se vende o
sendo debatido na câmara - de que 4G (que não tem no Brasil ainda), hoje o
as empresas passem a impor seus in- Ipad 3, é 4G, mas eles só entregam 3G.
Aqui no Brasil é a mesma coisa. Não vateresses de alguma forma?
JA: Não, porque eu confio nos parlamenta- mos avançar no sentido de vender o que
res que fazem parte da nossa comissão es- a gente não pode entregar. A gente tem
pecial. Eu confio no relator, no deputado que exigir transparência nos contratos
Alessandro (Molon-PT), e eu confio em mim. entre o usuário e as empresas que venIsso não vai acontecer. A deputada Manuela dem o serviço. Nós temos que discutir
(D’Ávila-PCdoB), o deputado Paulo Teixeira também tecnologia: preço do computa(PT), são deputados muito atuantes do pon- dor, preço do IPad, preço do Iphone, preço

das ferramentas que são utilizadas pra
acessar a internet, além da capacitação.
JS: O projeto não pode acabar ferindo o direito à privacidade do usuário?
JA: Então a gente vive com três pontos:
uma falsa ideia de que a internet é uma
ferramenta que promove, que provoca
crimes. Isso não acontece na maioria dos
casos em relação ao número de usuários
que nós temos no Brasil. Nós temos a falsa ideia de que existe privacidade e liberdade na internet. Nós estamos sendo
monitorados por páginas, por portais, e
até mesmo por servidores em alguns casos. E, ao mesmo tempo, nós não temos
igualdade nos serviços e não temos serviços de qualidade para todas as pessoas,
e o preço da internet ainda é muito caro
no nosso país.
JS: Você tem uma preocupação com
o acesso público à internet, com a
possibilidade das pessoas participarem dessa inclusão digital. Mas
o projeto de lei do marco regulatório
não deixa isso claro.
JA: Está bem genérico. Nós precisamos
objetivar. De que forma nós vamos trazer
resultados práticos nesse sentido? Eu diria o seguinte: nós temos que ver de que
forma nós podemos baixar o custo da
internet no nosso país, maneiras dos servidores abaixarem esse custo. Veja, o
armazenamento de dados, isso aumenta
o custo. Nós temos a oportunidade de
sentar com esses servidores pra que eles
façam boas propostas. A gente tem condição de chegar em um acordo. Ou a gente pode exigir uma série de coisas que ou

acesse www.sismuc.org.br

eles não poderão cumprir ou vão
inviabilizar o negócio. Eu sou a favor da
internet pública no nosso país. A criação de uma empresa pública de
internet.
JS: E como ela funcionaria?
JA: Eu tenho um projeto que libera o
sinal de internet em todos os órgãos
públicos nos finais de semana e a noite, mas isso é outra coisa. Eu sou a favor de uma empresa pública de internet
que ofereça o serviço público de
internet, o governo pagaria por esse
serviço. Mas nós temos que ver se isso
é viável, qual é o custo de tudo isso. A
Copel poderia ser uma empresa de
internet pública, gratuita. Em alguns
países isso já é oferecido. Em algumas
cidades do Paraná e no Brasil também.
JS: Em que pé está o projeto do
marco regulatório?
JA: Nós instalamos a comissão especial. Eu sou o presidente, o Alessandro
Molon é o relator e nós pretendemos,
até o final do primeiros semestre, aprovar o projeto. Nós acreditamos que
mudarão poucas coisas, mas isso eu
não posso nem arriscar de dizer, porque pode não ser concretizada. Eu conversei com o secretário de comunicação da câmara pra gente criar um blog
e algumas ferramentas além do e-democracia na Câmara pra que se discuta cada ponto do projeto. Fazer audiências públicas em Brasília, nos estados, mas fazer audiências também através da internet. Nós temos que deixar
os usuários, os internautas, participarem desse debate.
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/// COLETIVO DOS APOSENTADOS

/// COLETIVO DA SAUDE

Correção abaixo do
mínimo aprovada

Gestão do médico Ducci não avança

Na reunião que debateu a pauta de reivindicações
dos aposentados, alguns avanços foram conquistados na negociação. Destaque para o respeito à
emenda constitucional 70/12, que garante a
concessão da aposentadoria integral com base na
última remuneração, nos casos de aposentadoria
por invalidez. Outro item importante acordado diz
respeito à correção dos salários de servidores que
recebem abaixo do salário mínimo. Segundo
informações dos representantes da Prefeitura, 375
aposentados e 190 pensionistas recebem uma
complementação no benefício para chegar ao
mínimo nacional.
Sobre a alteração da lei 8.786/95, que inclui a
artrose no rol de doenças que deveriam ser tratadas com custo integral do ICS, a Prefeitura diz que
pretende amadurecer o debate. De todo modo, não
foi aprovada uma ação concreta por parte da
administração para este item.
Ainda no que diz respeito aos aposentados, a
Prefeitura negou também a garantia de gratuidade
no transporte coletivo, o pagamento integral de
todos os exames e concessão de cesta básica.

Exclusão de trabalhadores da área da saúde na jornada de 30 horas, desvalorização da
equipe Estratégia Saúde da Família (ESF) diante dos médicos em relação da gratificação de
80% e recusa em conceder a remuneração variável (IDQ), além da negativa do
reenquadramento dos Auxiliares de Saúde Bucal (ASB) no nível médio. As negociações com a
Prefeitura sobre a pauta específica não avançaram nos principais pontos de interesses dos
servidores. A gestão alega ‘não medir esforços’ para valorizar os trabalhadores, mas sempre
nega as reivindicações justificando limitações orçamentárias e impedimentos legais. Curitiba
tem o 4º maior PIB do país.
Enquadramento ASB no nível médio
Uma das pautas específicas era o reenquadramento dos auxiliares de saúde bucal (ASB) do
nível básico para o médio. Para o Sismuc, os trabalhadores desempenham atividades semelhantes a dos auxiliares de enfermagem. No entanto, a gestão municipal nega a alteração
justificando lei federal.
Auxiliares de enfermagem em ambulâncias
As ambulâncias brancas só devem ser utilizadas em atendimentos pré-agendados e sem
complexidade. Enfermeiros têm feito este acompanhamento, o que levou o segmento a
solicitar ampliação do quadro funcional. Mas a Prefeitura, neste momento, não consegue
fazer a ampliação, tampouco incluir o maqueiro no quadro da Secretaria de Saúde.
Condições de trabalho
A aquisição de filtro solar para equipes da saúde foi item acordado. A prefeitura se comprometeu a checar a dispensa desses produtos para as equipes de trabalho e corrigir caso os
produtos não estejam chegando ao trabalhador.
Para saber mais detalhes, acesse a página do Sismuc ou participe das reuniões do coletivo.

/// COLETIVO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS
/// COLETIVO DO ABASTECIMENTO

Gestores travam pauta

Foco nas condições de
trabalho e saúde do
trabalhador

As reivindicações dos agentes administrativos debatidas no último dia 29 foram marcadas

A reunião sobre a pauta específica da Secretaria do
Abastecimento (SMAB) teve foco nas condições dos
equipamentos oferecidos aos servidores e melhorias
na saúde física e mental do trabalhador. Um estudo
sobre ergonomia e saúde do trabalhador deve ser
realizado pelo comitê de ergonomia (Coergo) com a
apresentação dos resultados em até 90 dias. O
sindicato cobrou a implementação de visor frontal,
ampliação das esteiras nos caixas e instalação de
bip sonoro que apite quando o produto não for
registrado. Além disso, as estrutura físicas dos
armazéns, o mobiliário, a jornada de trabalho e o
descritivo de função foram abordados. Os armazéns
possuem pelo menos 450 servidores trabalhando.
Outro ponto de preocupação dos trabalhadores é a
estrutura física dos prédios. Atualmente, muitos
armazéns não oferecem espaços de alimentação,
vestiários e higiene para os servidores.
Para saber mais detalhes, acesso a página do
Sismuc ou participe das reuniões do coletivo.

pela intransigência dos gestores. Todos os oitos itens da pauta do segmento ficaram sem
avanços concretos. Dentre eles as mudanças na formação continuada e estabelecimento de
critérios para remanejamento e permuta de servidores.
Para o diretor do Sismuc Juliano Soares, falta vontade política. “Eles poderiam avançar em
pontos que não demandam gasto financeiro ou estudos apurados. É apenas uma questão
de vontade política para que o servidor se sentisse mais satisfeito no local de trabalho”,
avalia.
Para saber mais detalhes, acesse a página do Sismuc ou participe das reuniões do coletivo.

/// COLETIVO DOS FISCAIS

Identificação padronizada e trabalho
em duplas garantido
Dos 11 itens da pauta dos fiscais, pelo menos três tiveram avanços consideráveis. Fiscais
conseguiram que a administração faça identificação padrão (carteira de fiscal), permita
acesso ao site do sindicato nos locais de trabalho, a possibilidade de trabalha em dupla, e a
reformulação da função. O piso salarial, a gratificação de risco e insalubridade, o plano de
cargos e a reorganização da tabela de vencimentos foram negados pela gestão municipal.
Mesmo assim, o Sismuc seguirá defendendo essas pautas.
Embora tenha havido avanços, a administração municipal não progrediu nas remunerações
dos servidores nem no processo de remanejamento. O piso do segmento reivindicado as
gratificações de risco de vida e insalubridade, por exemplo, foram negados. Já a remoção foi
negada neste momento porque a “secretárias de saúde e de educação” já fazem esse
estudo.
Para saber mais detalhes, acesse a página do Sismuc ou participe das reuniões do coletivo.

acesse www.sismuc.org.br
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/// CONTROLE SOCIAL

/// CURTAS

1º Curso de Comunicação Popular
Ampliar o debate acerca do papel da comunicação, defender a democratização
da comunicação no estado, e o fortalecimento das iniciativas locais de comunicação contra hegemônica. Este é o objetivo do 1º Curso Estadual de Comunicação Popular.
O curso será realizado nos dias 10 e 11 de maio em Curitiba e tem como
público-alvo comunicadores populares, jornalistas e diretores de sindicatos e
entidades sociais, lideranças comunitárias e estudantes de comunicação.
A iniciativa é de instituições com Jornal Brasil Fato, do Cefuria, Sindicato dos
Bancários de Curitiba, Sismuc, CUT, MST entre outras.
Inscrições poderão ser feitas pelo e-mail curitiba@brasildefato.com.br, com o
custo de R$ 80, com alojamento e jantar, e R$ 50 sem hospedagem. Mais
informações pelo telefone: (41) 3029-4958 - Brasil de Fato.

Regulamentação da
emenda 29 não resolve
os problemas do SUS

***

Espanha para contra ref
orma trabalhista
reforma
Os dois principais sindicatos trabalhistas da Espanha (a União Geral de Trabalhadores – UGT - e a Confederação Sindical de Comissões Operárias – CCOO)
convocaram uma greve geral no país no dia 29 de março. A paralisação aconteceu em função da nova reforma trabalhista aprovada pelo governo espanhol,
presidido pelo conservador Mariano Rajoy.
A população foi às ruas para protestar em frente a grandes bancos e empresas.
Estima-se que a greve tenha atingido os setores da Espanha de maneira
diferente, com mais adesão na indústria e nos transportes e menos nos serviços gerais e no comércio. Mesmo assim, os sindicatos consideraram que a
mobilização obteve sucesso, com 85% de adesão nas primeiras 9 horas de
greve.

***

Central prepara congresso
A Central Única dos Trabalhadores do Paraná realiza o seu 12º
Congresso Estadual nos dias 24,
25, 26 e 27 de maio de 2012, em
Curitiba. Todos os sindicatos
filiados, em dia com suas obrigações estatutárias, têm o direito de
ter representantes no congresso
estadual da CUT. O Sismuc poderá eleger até 16 delegados para o
congresso. A assembleia deve
ocorrer até o dia 22 de abril.
O congresso deve reunir trabalhadores de todo o estado, representando sindicatos de diferentes cidades do Paraná. Dentre as principais
atividades previstas está a aprovação das atividades a serem desenvolvidas nos
próximos anos.

Um dos principais desafios para o SUS
é o financiamento do setor de saúde. Após
anos de luta dos movimentos sociais, sindicatos e trabalhadores foi aprovada, em
janeiro, a lei 141/12 que regulamenta a
Emenda Constitucional 29. Ela garante o

anterior ao da lei orçamentária.
Ocorre que da forma como ficou, a lei está sujeita a críticas. Para
a secretária de assuntos jurídicos do
Sismuc Irene Rodrigues, “diferentemente do reivindicado ao longo do

mínimo a ser investido em saúde pelo Governo Federal, Estados e Municípios; critérios de rateio; normas de fiscalização, avaliação e controle. De acordo com a nova
lei, ficam os Estados obrigados a investir
12% e Municípios 15% dos recursos pró-

tempo pelo controle social, ao tratar
de forma desigual o investimento a
lei ignora uma perda substancial do
valor e também abre-se espaço para
discussões judiciais, pois a Constituição Federal em seu artigo 198

prios em saúde. Para a união, o investimento será o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido de, no mínimo, o percentual
correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano

trata de percentuais, o que não ocorrerá para a administração federal”.
O assunto foi relembrado no dia
7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A
data foi criada em 1948, pela Organização Mundial da Saúde.

***

Pela Comissão da V
er
dade
Ver
erdade
Pedir a instalação e o acompanhamento da Comissão da Verdade pelo Governo
Federal. É esse o objetivo do Fórum Paranaense de Resgate da Verdade,
Memória e Justiça, que será lançado no Teatro da Reitoria da UFPR, no dia 12
de abril, às 19 horas. A Comissão é um mecanismo oficial para o esclarecimento de abusos cometidos no período da Ditadura Militar no Brasil. Criado no final
de 2011, o órgão ainda não foi posto em prática.
No dia 26 de março, organizações do país inteiro foram às ruas para uma
manifestação que também cobrava a instalação oficial e imediata da Comissão. Em Curitiba, foram expostos banners com o nome dos mais violentos
torturadores que atuaram no Paraná. Alguns jovens declamaram poemas em
homenagem a militantes torturados e assassinados pela ditadura.

acesse www.sismuc.org.br
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Sinopse:
Revisitando o
stalinismo
A separação do mundo em dois lados, expresso na construção do Muro
de Berlim, continua como um assunto atual após 23 anos do fim das duas
Alemanhas. O filme “A vida dos outros” retrata a vida de um dramaturgo da
Alemanha Oriental, que fazia parte da União Soviética, em um tempo em que
a vigilância dos cidadãos é encarada como a defesa dos interesses do país. A
história mostra o conflito de um agente da polícia alemã, responsável por
espionar o dramaturgo, listado como um potencial perigo pelo governo.
Cansado das perseguições ao seu trabalho e do assédio à sua esposa e atriz,
o dramaturgo se volta contra o governo. Consciente da corrupção da cúpula
do governo, o agente da polícia fica dividido entre seu dever profissional e o
apoio ao dramaturgo.
Ficha Técnica:
Título no Brasil: A Vida dos
Outros
Título Original: Das Leben der
Anderen / The Lives Of Others
País de Origem: Alemanha
Gênero: Drama
Classificação etária: 12 anos
Tempo de Duração: 132
minutos
Ano de Lançamento: 2006
Site Oficial: http://www.thelivesofothers.com
Estúdio/Distrib.: Europa Filmes
Direção: Florian Henckel von Donnersmarck

11/04 - Coletivo Guarda
Municipal
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
11/04 - Assembleia FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

16/04 - Coletivo
SMAD/SMMA
Horário: 18 hs
Local: Sismuc
20/04 - Coletivo da Educação
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

12/04 - Negociação pauta
específica FAS
Horário: 14h30 hs
Local: Ed. Delta

26/04 - Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

12/04 - Coletivo Agentes
Administrativos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

30/04 - Coletivo dos
Aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc

Resenha:
Um olhar sobre o país
Assim, Millôr, o escritor que tem como lema não se levar a sério, define
“Que país é este?” - aliás, o autor acha que o verdadeiro título deste livro
deveria ser “Casa Grande e Sem Sala”. Lançado originalmente em 1978, o
livro reúne crônicas e ilustrações que refletem a realidade brasileira. E que,
três décadas depois, continuam absurdamente atuais. Nestas páginas está
o Brasil que conhecemos, com a complexidade de suas leis, a redundância
de seus impostos e os disparates sociais.
Ao tentar responder à pergunta lançada no
título, Millôr torna a resposta mais complexa e menos absoluta:
”O Brasil é um país com indústrias
moderníssimas (Volvo, Scania, VW) que
empregam pessoas que trabalham de graça
para produzir os 700 dólares que os
desempregados recebem mensalmente na
Suécia socialista”.
Ficha bibliográfica:
FERNANDES, Millôr. Que país é este? Rio
de Janeiro: Desiderata, 2006.

acesse www.sismuc.org.br

