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/// EDITORIAL

Não à privatização da vida

/// CURTAS

Matéria retrata situação do ICS
Confira na página do Sismuc na internet a matéria em que o
sindicato, baseado no depoimento dos servidores, aponta os problemas
e propõe soluções para o Instituto Curitiba de Saúde.
Foto: Reprodução

No último mês toda a mídia colocou na roda a questão do Código Florestal.
A maioria da população acredita que isto não é interesse de todos e diz respeito
somente aos latifundiários de terra, aos agricultores familiares ou aos movimentos pela reforma agrária. Mas será realmente que isto não diz respeito a
todos? Vejamos: hoje há grandes concentrações de terra nas mãos de poucos
e estes decidem o que se planta e como se planta. E, nestas terras, prevalece
a produção da monocultura de soja, cana de açúcar, laranjas, eucaliptos e alguns outros produtos para exportação. Nossa alimentação é produzida por pequenos agricultores.
Podemos chegar à conclusão de que não sabemos a procedência do que
comemos, qual o ar que respiramos e que as variações climáticas podem ser
fruto das modificações e exploração da natureza.
Curitiba é considerada uma cidade arborizada, com parques, praças e bosques, e esta situação muitas vezes leva as pessoas a pensarem que não temos problemas. O que não é verdade, porque tratar a natureza como mercadoria, colocar comida envenenada com agrotóxicos em nossas mesas, derrubar
nossas árvores, aumentar o índice de doenças respiratórias, concentrar riquezas e distribuir pobreza é desrespeitar o direito de todos.
Todos os dias tentam retirar nossos direitos por meio de privatizações, consórcios, concessões e convênios, os passando para a mão da iniciativa privada, que visa o lucro e não a qualidade. Nós, cidadãos, acabamos pagando a
conta duas vezes, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que consumimos. Lógica defendida pelo prefeito Luciano Ducci, que dá
continuidade a onda de privatizações em Curitiba. O exemplo mais atual é o
atendimento médico nos 24 horas (Cmum’s), que estamos acompanhando os
resultados. Agora passa para nossos parques, praças e bosques, começando
pela Pedreira Paulo Leminski, pela Ópera de Arame e o Parque Náutico - quem
sabe amanhã o Passeio Público?
Patrimônio construído pelo povo, com o dinheiro do povo, e agora alguém
quer lucrar em cima. Hoje, em Curitiba, não temos a oferta de atividades culturais como cinemas, teatros e espaços para shows patrocinados pelo estado. É
vetado o direito à cultura aos curitibanos e ao invés de investimentos o prefeito
prefere vender o que é nosso. Assim como no debate do veto ao Código Florestal, onde estão vetando nosso direito de escolher o que comer.
Será que são pautas de nosso interesse?
Acreditamos que sim. E mais: são pautas que devem ser debatidas por
toda a sociedade, pois estes itens afetam o nosso direito à vida.
Diretoria do Sismuc
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/// CONGRESSO ESTADUAL

/// COMUNICAÇÃO POPULAR

Eleita nova diretoria
da CUT Paraná
Sismuc tem dois representantes
na nova direção da Central
Foto: Manoel Ramires

Delegados do Sismuc que representaram a categoria
no Congresso realizado em Curitiba.

A Central Única dos Trabalhadores do
Paraná (CUT) elegeu sua nova direção para
os próximos três anos. O Sismuc contribui
com dois representantes na direção. No
12º Cecut, o ex-presidente Roni Barbosa
foi indicado para compor uma chapa na
eleição nacional da CUT, que ocorre em julho.
Regina Perpétua Cruz, do Sindicato dos
Vigilantes, assume a direção executiva da
Central. Seu objetivo nos próximos três
anos é intensificar as pautas nacionais aos
debates no estado, além de fortalecer o
papel da comunicação digital. “Buscaremos
lutar contra o imposto sindical, fortalecer
as regionais e o debate das mulheres, juventude e LGBT. Queremos trazer os debates nacionais para o Paraná, sendo que
nosso grande desafio é incorporar a juventude das redes sociais no debate dos trabalhadores”, almeja Regina.
Os servidores municipais de Curitiba
serão representados na CUT pela diretora
executiva Alessandra Cláudia Oliveira, que
ocupa a pasta organização de base, e
Eduardo Recker, que compõe a direção, no
lugar de Patrick Batista, também do
Sismuc. “A renovação é importante para
possibilitar a oxigenação de novas ideias,
práticas e atores. A gente precisa construir
quadros para que potenciais surjam e isto
está sendo feito agora”, destaca Patrick.
Já Eduardo Recker, que no Sismuc está res-

ponsável pelas atividades de formação,
destaca a importância de unificar a luta dos
trabalhadores. “O congresso foi democrático, demonstrando a força dos trabalhadores e trabalhadoras na decisão dos seus
rumos. A nova gestão da CUT Paraná vai
trabalhar para ampliar e fortalecer as lutas
da classe trabalhadora”, disse Eduardo.
O Congresso Estadual da CUT (Cecut)
ocorreu no fim de maio. Entre os principais
pontos debatidos estiveram a Copa do
Mundo, conjuntura política estadual e eleições municipais, meio ambiente, Rio + 20,
sindicalismo nas redes sociais, luta contra
a privatização e o imposto sindical.
CUT-PR em números
A CUT no Paraná representa mais de
600 mil trabalhadores, entre professores,
bancários, metalúrgicos, servidores públicos, trabalhadores da saúde, agricultores
familiares, urbanitários e uma série de outras categorias. Para a secretária geral do
Sismuc Ana Paula Cozzolino, o encontro foi
muito positivo. “Pudemos debater a paridade entre gêneros e etnias, fortalecer os
sindicatos cutistas e organizar a luta dos
trabalhadores. O Sismuc participou de todos os grupos de trabalho e foi muito produtivo”, avalia Ana Paula. O sindicato levou 13 delegados para o Congresso, entre
diretores e base sindical.
O encontro nacional da CUT (Concut)
ocorre em São Paulo, em julho.

“Isso que vocês estão
fazendo aqui vai
repercutir em outros
lugares”, Vito Gianotti
Reunidos na Casa do Trabalhador, em Curitiba, representantes do
Sismuc, Sindijus, APP-Sindicato, Bancários, SintCom-PR, Sismar, Petroleiros (Paraná e Bahia), CUT-PR, estudantes, professores universitários e
jornalistas participaram do 1°Curso de Comunicação Popular do
Paraná. O evento foi realizado nos
dias 10 e 11 de maio e contou com
palestrantes de nível nacional.
O curso, inédito fora do eixo
Rio-SP, discutiu a “comunicação
como direito humano e ferramenta
de mobilização popular”, proporcionando importante troca de experiências nos âmbitos de mídia imprensa, TV, rádio e internet. As mesas discutiram a restrição e criminalização
do governo federal às rádios comunitárias no Brasil, a demora no marco regulatório e o crescimento e a
expansão de veículos de esquerda,
como o jornal Brasil de Fato. A formação de estudantes com foco em
questões mais populares e menos
comerciais nas faculdades de jornalismo também foi abordada como
elemento de comunicação contrahegemônica.
Pontos de vista
O objetivo do curso popular foi
discutir formas alternativas de se
comunicar ao modelo da grande

mídia. Para Elaine Tavares, da Rede
Popular Catarinense de Comunicação, as mudanças debatidas no curso precisam acontecer em todos os
níveis da sociedade. Não apenas
para consertar o que está errado,
mas para ajudar a criar novos
paradigmas. “Nós temos que pensar teoricamente e encontrar saídas
revolucionárias, não reformistas”.
Já o coordenador do Núcleo
Piratininga de Comunicação (NPC)
Vito Gianotti salientou a importância da realização do curso tanto para
o Paraná quanto para o Brasil. “É
importante estimular a comunicação
popular e alternativa no estado. Enriquecer e multiplicar ideias, e depois levar à prática. E é importante
nacionalmente também porque é
um exemplo para outros estados.
Isso que vocês estão fazendo aqui
vai repercutir em outros lugares”,
prevê. Gianotti, que participou da
mesa “Comunicação Popular:
Acúmulos e Experiências”, enfatizou
ainda o papel central que a melhoria
da comunicação popular pode representar para o trabalhador. “Realizar
esse tipo de atividade, que discuta
a comunicação, é um dever das pessoas que querem mudar o mundo e
buscam uma sociedade justa e fraternal”.
Foto: Manoel Ramires

Profissionais, dirigentes sindicais e militantes participaram do curso.

acesse www.sismuc.org.br
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/// NO CAMINHO DA PRECARIZAÇÃO

Sismuc e Sismmac reivindicam mais
recursos e melhor atendimento no ICS
O ICS é patrimônio dos servidores
públicos e deve ser recuperado. Essa é a
constatação do Sismuc e Sismmac. Para
que isso ocorra, os sindicatos cobram
que a Prefeitura justifique esse compromisso com mais recursos financeiros e
com a efetiva melhoria do atendimento
prestado aos servidores. A mensagem
foi dada no último dia 29, em reunião
que discutiu alternativas para minimizar
a evasão de trabalhadores com o fim do
desconto compulsório de 3,14%, a partir
de 14 de agosto. As principais queixas
apresentadas foram a falta de médicos
e ampliação do prédio, dificuldade para
marcar consultas e política de convênios. O Sismuc defende democratização
da gestão, melhor qualidade no atendimento e o acréscimo do financiamento.
Atualmente a manutenção do ICS
ocorre com 55% de recursos da Prefeitura e 45% dos servidores públicos. No
entanto, o ICS não é administrado de
forma co-participativa. O conselho diretor possui cinco indicações ligadas a
Ducci e apenas uma ligada aos sindicatos. Isso provoca problemas na política
de investimentos do ICS, segundo
Alessandra Oliveira, diretora de comunicação do Sismuc: “A verdade é que as
propostas dos sindicatos sequer são
debatidas pelo conselho administrativo
e pelos gestores. Inclusive já apresentamos um projeto de lei para melhorar o
ICS e foi barrado. Portanto, a gente quer
fazer uma construção coletiva do ICS”,
reforça Alessandra.
Para os sindicatos, o aumento do
aporte financeiro da Prefeitura para o ICS
é fundamental para sanar os problemas
apontados pela categoria e pelas direções sindicais. A presidente do ICS Ana
Luiza Schneider defendeu a atual gestão alegando que "o ICS tem avançado
com expansão de serviços, com uma
rede com laboratórios, clínicas, convênios". No entanto, sem recursos, as
melhorias podem não avançar, segundo
Marcos Armando Alves Pereira, representante no conselho do ICS. “Nós propo-

mos que o prefeito Luciano Ducci garanta o investimento no ICS, porque os custos, com a possibilidade de saída, só vai
aumentar pra quem utiliza o serviço”,
preocupa-se.
A presidência do ICS reconheceu
que o risco de perder contribuintes é grande. "No pior dos cenários, a evasão pode
chegar a 20%, que é o público que contribui, mas não usa constantemente ou raramente usa os serviços prestados”, calcula Ana Luiza. Esses seriam principalmente os comissionados e os professores com padrão duplo. Por isso, os sindicatos defendem mais recursos financeiros para o ICS e o fim da precarização, o
que manteria o serviço atrativo para os
servidores.
Por fim, os sindicatos solicitaram
uma reunião com o prefeito até a metade de junho, quando ele poderá dizer se
vai investir na saúde do servidor e,

Foto: Manoel Ramires

Reunião no Instituto demonstra que a recuperação depende da união dos servidores públicos

Dirigentes do Sismuc em reunião com Ana Luiza e Maria do Carmo.

consequentemente, nos serviços prestados à população. As entidades também
requerem a apresentação do plano de
investimentos do ICS tanto ao conselho,

como aos sindicatos que representam os
servidores municipais.

/// EXCLUÍDOS E MOBILIZADOS

População rejeita políticos
que não investem em saúde
Os excluídos das 30 horas da saúde continuam mobilizados. Eles têm
realizado atos em defesa da isonomia
na Secretária de Saúde. Nas ações, os
trabalhadores informam à população
Foto: Manoel Ramires

sobre a falta de diálogo do prefeito
Luciano Ducci durante os 74 dias de greve e depois, na possibilidade de abrir
calendário de negociação. Ainda realizam
votação simbólica sobre a valorização
dos profissionais da saúde.
O ato ocorre após o governo Ducci, mais
uma vez, se recusar a estabelecer calendário
com a redução
de jornada para
12% da saúde.
O secretário de
governo Luiz
Fernando Jamur foi o último
a negar a possi-

acesse www.sismuc.org.br

bilidade.
“A prefeitura não apresentou dados de seus recursos ou impactos financeiros para negar a inclusão desses trabalhadores. Por isso, vamos continuar nos mobilizando e informando a
população sobre a responsabilidade
dessa gestão na piora no atendimento
à população”, destaca Ana Paula
Cozzolino, secretária geral do Sismuc.
Na carta entregue no sábado, os
excluídos agradeceram o apoio do
povo: “afirmamos nosso respeito maior à população de Curitiba e agradecemos o apoio recebido na forma de mais
de 8 mil assinaturas no abaixo-assinado, ligações nas ouvidorias geral e da
saúde, manifestações pessoais, entre
outras”, além do reconhecimento de
que as 30 horas é legítima para todos
os trabalhadores da saúde.
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/// FAZENDO AS CONTAS

Orçamento municipal prevê margem
de 11,5% para investimento em pessoal
Despesas de pessoal continuam bem abaixo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal
Foto: Imprensa CMC

A apresentação das contas da Prefeitura realizada no último dia 29, na Câmara Municipal, comprova o que o Sismuc
vinha apontando. Ou seja, a administração municipal tem uma margem significativa para investimento em pessoal sem
ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). Os números foram apresentados
pelo secretário municipal de Finanças,
João Luiz Marcon, e referem-se ao primeiro quadrimestre de 2012.
O aumento nos salários exigidos pelos servidores foi negado pelos gestores
sob o argumento de que implicaria no desrespeito à LRF. Segundo a lei, o gasto com
o funcionalismo não pode ser maior que
54% do total arrecadado. Na reunião de
negociação do dia 12 de março deste ano
os gestores afirmaram que com o reajuste
de 10%, aplicado em abril, a folha de pagamento ficaria em 48,5% do orçamento.
De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), as contas da Prefeitura precisam ser vistas com
cuidado. O técnico Cid Cordeiro acredita

que o cálculo apresentado considerou
a receita proveniente da Urbs. Ocorre
que este montante não fica com o município. Pelos cálculos do Dieese, sem
o dinheiro da Urbs o gasto com funcionalismo fica, na verdade, em 42,5%.
Significa que a Prefeitura tem uma margem no orçamento para investimento
em servidores que pode ser de até
11,5%, atualmente.
A presidente do Sismuc, Marcela
Bomfim, questiona as informações
trazidas para as mesas de negociação.
“Com essa margem (11,5%), o reajuste deste ano poderia ter recuperado as
perdas históricas no salário da categoria, além de garantir um ganho real para
todos”, completa.
A Secretaria de Comunicação da
Prefeitura confirma os dados calculados
pelo Dieese. A diferença entre o que foi
apresentado na negociação com o
Sismuc e na Câmara justifica-se porque
se trataria de uma diferença no período
do cálculo. Os dados de março seriam
uma previsão para o ano de 2012, ba-

“O pior culpado
pelo racismo
é a escola e
a família”
Despesas com pessoal
no orçamento das capitais

Secretário de finanças Marcon apresenta contas da PMC na Câmara.

seada nas despesas de maio de 2011 a
abril de 2012, segundo o diretor de contabilidade da Secretaria de Finanças Antonio de Oliveira. Já os dados mais recentes referem-se ao primeiro quadrimestre.
A Prefeitura também confirma ter utilizado os valores do Fundo de Urbanização
de Curitiba, destinados para a Urbs, no
cálculo da receita corrente líquida. Esta

seria uma exigência legal.
Curitiba paga menos no sul
Mesmo sem a receita da Urbs,
Curitiba gasta menos com os servidores
municipais do que outras capitais da região sul. Porto Alegre gasta 43,59% da
receita corrente líquida com o funcionalismo. Já Florianópolis é que investe
mais; 49,61%.

Mais dinheiro para asfalto
Se os servidores reclamam dos salários, os empreiteiros têm motivos de
sobra para comemorar. O ano eleitoral tem impulsionado o crescimento de investimentos em obras de asfalto. Até o fim deste ano, Curitiba deverá ter gasto mais
de R$ 220 milhões em asfalto, um aumento de 217,64% com relação ao ano
anterior, segundo informações publicadas pela vereadora Professor Josete (PT).
Cerca de 35% desses recursos não estavam previstos nas leis orçamentárias,
aprovadas no fim do ano passado, e foram destinados à pavimentação por meio
de créditos adicionais.
Foto: Imprensa PMC

Marc
Construtora
é uma das
empresas
licitadas
para fazer
obras de
asfalto em
Curitiba.

acesse www.sismuc.org.br
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/// EM DEBATE

/// EDITAL DO SISMUC

Sismuc cobra da
Prefeitura 8,69% de
reajuste para os servidores

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
A presidente do SISMUC - Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba
e a Coordenadora da Comissão Eleitoral, em cumprimento das suas atribuições e dos artigos 97 e 98 do Estatuto Social da entidade, através do
presente Edital, convoca todos os associados em condições de votar, a
participarem do processo eleitoral da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e
Corpo de Suplentes, que se inicia com a publicação do presente aviso
resumido de edital de convocação em face do que fica aberto o prazo de
(20) vinte dias para o registro de chapas, a contar do dia 01/06/2012,
encerrando o prazo para registro no dia 20/06/2012. O registro das cha-

Sindicato entende que a gestão municipal feriu lei federal
ao conceder reajustes diferenciados

pas será feito exclusivamente na secretaria do Sindicato, na Rua Monsenhor
Celso, nº. 225, 9º andar, Conjuntos 901 e 902, Centro, Curitiba PR,
fixando-se o horário de funcionamento para esta finalidade das 14: 00 às
18: 00 horas, salvo no último dia, quando haverá plantão durante o expedi-

Foto: André Rodrigues/Arquivo Sismuc

ente normal de funcionamento do Sindicato das 08h00min até às 20h00min
horas, onde permanecerá pessoa habilitada para prestar informações necessárias. As eleições se realizarão em 1ª convocação nos dias 31 de julho
e 01 e 02 de agosto de 2012. Caso não seja obtido o quorum estatutário
em 1ª convocação as eleições se realizarão em 2ª convocação nos dias
15, 16 e 17 de agosto de 2012. Caso ainda desta vez não seja obtido o
quorum, a 3ª e última convocação se realizará nos dias 27, 28 e 29 de
agosto de 2012. As urnas funcionarão, no mínimo, das 09h00min horas às
18h00min horas, sendo que a Comissão Eleitoral poderá deliberar sobre a
dilação deste período, de modo a propiciar que todos os interessados
possam exercer o seu direito de voto. O processo eleitoral seguirá as
normas previstas no Estatuto do Sindicato que se encontra no site
www.sismuc.org.br e registrado no 2º Ofício de Títulos, Documentos, e
pessoa jurídica da capital, situado na Rua Candido Lopes 230, centro,
nesta capital. Os casos omissos ou de interpretação serão deliberados pela
Comissão Eleitoral. Os votos serão tomados perante urnas fixas, que funcionarão na Sede do sindicato e outros locais definidos pela Comissão Eleitoral, e urnas itinerantes, cujo número e itinerário será comunicado previamente pela Comissão Eleitoral. Os sindicalizados aposentados, com amparo no artigo 94 do Estatuto do SISMUC, poderão votar por correspondência,
obedecidos os procedimentos a seguir descritos: 1) Para votar pelo correio
o sindicalizado receberá, em tempo hábil, cédula, envelope-resposta e
instruções necessárias ao bom desempenho do voto. 2) Aqueles que prefe-

Paralisação realizada dia 14 de março marcou protesto dos servidores.

rirem poderão votar pessoalmente, comparecendo à sede do sindicato ou
na urna mais próxima. Parágrafo único. Não será admitido voto por procu-

O Sismuc vai entrar com ação na
justiça cobrando que a Prefeitura pague
8,69% de reajuste a mais para os servidores municipais da sua base. A decisão foi tomada durante assembléia geral em maio. A ação na justiça visa restabelecer a igualdade entre os funcionários públicos. O Sismuc entende que
a lei aprovada pela Câmara Municipal
sobre vencimentos fala em reajuste para
o magistério e não em incorporação de
valores.
Neste sentido, observa Marcela
Bomfim, presidente do sindicato, a gestão municipal está ferindo o Inciso X do
artigo 37 da Constituição Federal, pois
quebra a “revisão geral anual, sempre
na mesma data e sem distinção de índices”.
O Sismuc alerta sobre a necessidade da sindicalização até 12 de agosto
para ter direito garantido ao reajuste,
caso a justiça dê ganho de causa ao sindicato. “A sindicalização é por segurança, pois a justiça tem concedido, há algum tempo, liminares e ganhos de causa apenas para os sindicalizados”, previne Marcela Bomfim.

ração. 3) O envelope contendo o voto deverá chegar ao endereço indicado
pela comissão Eleitoral até as 17 horas do terceiro dia das eleições em cada
escrutinio. Parágrafo primeiro. Será locada caixa postal em agência dos
correios para receber os votos por correspondência. Parágrafo segundo: A
caixa postal somente poderá ser aberta na presença de dois membros da
Comissão Eleitoral e um representante de cada chapa concorrente. 4)Considerar-se-ão nulos os votos por correspondência que chegarem após o
horário citado no artigo anterior, mesmo que tenham sido postados em
tempo hábil. 5) Na reunião de apuração, a Comissão Eleitoral colocará na
urna as cédulas da votação por correspondência, observando o seguinte
procedimento:
a)conferir o nome do eleitor, constante do campo “remetente” do envelope,
com a lista de sindicalizados em condições de votar; b) rubricar a referida
lista no campo próprio; c)verificar se o sindicalizado não votou em nenhuma
outra urna; d) se não houve voto em duplicidade, retirar a cédula do envelope, colocá-la imediatamente na urna e descartar o envelope; e)manter na
mesa receptora de votos a lista em questão para consulta com o objetivo de
evitar voto em duplicidade.
f) – Constatado que não houve duplicidade de votos a apuração segue seu
trâmite normal constando todos os votos como apurados em urna específica que será numerada como a segunda de todo o processo eleitoral.
Curitiba, 31 de maio de 2012.
Rosanna Brunow VenturA
Coordenador(a) da Comissão Eleitoral
Marcela Alves Bomfim
Presidente do SISMUC

acesse www.sismuc.org.br
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/// A PRIVATIZAÇÃO DA CULTURA

Prefeito assume incompetência para
gerir a cultura e o lazer em Curitiba
Privatização da Pedreira Paulo Leminski, da Ópera de Arame e do Parque Náutico
aprofunda política de privatização de espaços públicos em Curitiba

Foto: Guilherme Carvalho

problemas é a forma como as coisas foram levadas pela Prefeitura. “A impressão que fica é que nada é nosso. É só um
negócio político, um jogo de interesses,
feito às escondidas. Parece que estes locais não são dos curitibanos, nem dos
artistas, mas sim do governo”, lamenta.
O prefeito Luciano Ducci não se pronunciou sobre os fatos, mas um dos principais argumentos dos defensores da
privatização é de que a Prefeitura não
poderia arcar com os gastos das reformas. O produtor Helinho Pimentel, dono
da DC Set, uma das empresas que apresentou proposta para a licitação, aponta
que a Prefeitura não conseguiria sozinha
arcar com os investimentos necessários
para a reabertura da Pedreira.
O cálculo prévio da
Prefeitura para as adequações nestas áreas é
“A Ópera de Arame foi
de R$ 15 milhões, conindicação de um amigo.
Realmente é um lugar
forme previsto no edital.
totalmente exótico.
Este montante não cheGostei muito, achei
ga a 0,3% do que está
muito lindo. É uma
estimado para ser arrecoisa ímpar que não tem
em outra cidade”.
cadado este ano pelo
Adriene Franco
município. Só no primeiSantana, turista
ro quadrimestre deste
de Belo
Horizonte-MG
ano, a Prefeitura já conta com um superávit de

reu em 2006. Já a Pedreira, fechada por decisão judicial, parece finalmente estar perto de
voltar a receber grandes shows.
Depois de anos de uma novela
sem fim a Prefeitura chegou a
um acordo com a vizinhança e
com o Ministério Público, que liberou o local para eventos desde que cumpridos alguns requisitos.
Precarização da cultura
A Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski foram praticamente abandonadas pela
atual gestão da Prefeitura, confirmando um retrocesso na já escassa estrutura dedicada à cultura paranaense. O fechamento
Foto: Guilherme Carvalho
dos cinemas municipais como
o Ritz, o Luz, o Groff, o Guarani,
R$ 139 milhões. Ou seja, seria possível e a agonia da Cinemateca reforçam esta
fazer os investimentos necessários e constatação. Na região do Portão exisainda assim sobraria muito dinheiro para tem outros exemplos do descaso, como
aplicar em políticas de promoção cultu- a situação do Museu Metropolitano de
ral, algo que vem sendo deixado de lado Arte de Curitiba, fechado desde 2005,
assim como o fim do Parque de Ciêncinestes últimos anos.
as.
Coincidências?
Coincidentemente, este ano, pela Ato na Pedreira
Um ato realizado no último dia 2,
primeira vez, nenhuma peça do Festival
de Teatro de Curitiba foi apresentada na em frente à Ópera de Arame, reuniu pesÓpera de Arame, desde que o evento foi soas contrárias às privatizações. Reprecriado, em 1992. Vale ressaltar que a sentantes dos Sismuc se uniram a polítiúltima reforma para manutenção e cos, militantes e cidadãos para barrar a
melhorias na segurança do teatro ocor- concessão aberta pelo prefeito Luciano

Foto: Divulgação

A gestão de Luciano Ducci
deu o primeiro passo para a
privatização de três marcantes
áreas públicas da cidade. A concessão da Pedreira Paulo
Leminski, da Ópera de Arame e
do Parque Náutico garante que
empresas privadas explorem o
local por, no mínimo, 25 anos.
O resultado da fase da licitação
será divulgado no dia 18 de junho, às 9 horas. Depois dessa
data, há o prazo legal para recursos e só então serão abertos os envelopes contendo a
proposta econômica e habilitação das empresas.
Uma frente, formada por
sindicatos, incluindo o Sismuc,
e membros de partidos políticos de Curitiba, questiona a
privatização destes espaços. Para André
Machado, membro da Executiva do Sindicato dos Bancários de Curitiba, a concessão subverte o papel dos locais. “São
espaços públicos que deveriam ser
revitalizados para servirem como instrumentos de incentivo à cultura, ao esporte e ao lazer da população de Curitiba,
principalmente à juventude. Ao invés disso, vão ser doados por 25 anos, provavelmente prorrogáveis por muitos anos
mais, para que empresários ganhem dinheiro com o patrimônio público”, prevê.
Para o músico Paulo Juk, baixista
da banda Blindagem e membro da seção paranaense da Associação Brasileira de Música e Artes, um dos maiores

Sismuc marca presença em protesto realizada no último dia 2.

acesse www.sismuc.org.br
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/// LUTA POR IGUALDADE

Trabalhadores expõem discriminação na FAS
Prefeitura criou gratificação salarial diferenciada para atividades semelhantes na Fundação
Foto: Manoel Ramires

/// RETRATO DA CATEGORIA

Sismuc realiza pesquisa
sobre condições de trabalho
no abastecimento

Os trabalhadores da Fundação de
Ação Social (FAS) realizaram ato no último dia 2, na Boca Maldita. Eles reivindicam isonomia na gratificação de 30%
pelo trabalho de proteção social. A igualdade na remuneração foi quebrada com
a lei 13.776/2011, que concedeu o benefício apenas para os abrigos. Na ação,
os servidores entregaram à população
carta intitulada “Como cuidamos da população curitibana”, além de colherem
assinaturas a favor da extensão da gratificação para serem entregues aos vereadores, ao prefeito Luciano Ducci e a
sua esposa, Mary Ducci, presidente da
Fundação.
No panfleto, os trabalhadores destacam que eles também desenvolvem
atividades para pessoas em situação de
rua, serviço de atendimento emergencial, para vítimas de violência em
domicilio e para população migrante
com o objetivo proporcionar a reinserção
familiar e comunitária desta população.
Por isso, segundo Raquel dos Santos,
psicóloga do Creas/Cristo Rei, a gratificação deve ser estendida a todos. “Conversamos com a população sobre o direito à inclusão porque realizamos atendimento de proteção social até em situações mais complexas do que aqueles
que foram gratificados”, reforça Raquel.
O servidor pode perder essa remuneração a qualquer momento. Basta ele
ser remanejado do abrigo (única atividade incluída na porcentagem) para outro
serviço na Fundação e a gratificação
será retirada. Por isso da importância de

ampliar a lei, segundo Eduardo Recker,
diretor do Sismuc: “Queremos a extensão dessa gratificação. Este ato pertence à primeira fase, em que explicamos à
população o papel da Fundação. No segundo momento, os trabalhadores vão
conversar com cada vereador, entregar
cópias do abaixo-assinado, além de documento em que argumentam porque a
gratificação deve ser mais abrangente
para, mais uma vez tenta unificar o segmento que foi divido pelo prefeito
Luciano Ducci”, esclarece Eduardo.

Os servidores do Armazém da Família, Central de Abastecimento e da
Secretaria de Abastecimento estão
sendo consultados pela direção do
Sismuc. O foco da pesquisa é apurar
as condições de trabalho oferecidas
pela Prefeitura de Curitiba. No levantamento são questionados os principais problemas no ambiente de trabalho como iluminação, ventilação e
jornadas longas. Também se pergunta
ao servidor se há falta de trabalhadores, sobre afastamentos por problemas de saúde e sugestões para melhorar as condições de trabalho dos
servidores.
A análise deve ocorrer ao longo do
mês de junho e percorrerá todos os locais de trabalho da Secretaria de Abastecimento, conta o diretor Juliano Soa-

/// TEMA IMPORTANTE

/// ISONOMIA JÁ!

Audiência Pública discute
normas para educação
especial
Depois de dois anos de debate, a
comissão temporária de educação especial levou a minuta da deliberação sobre
as normas da educação especial de
Curitiba para uma Audiência Pública. O
Sismuc fez parte da comissão e esteve
presente no evento, que foi realizado no
dia 25 de maio, às 8h30, no Salão de
Atos do Parque Barigui. O sindicato apontou a necessidade de normatizar os programas de educação especial nas escolas, tendo em vista que isto ainda não foi
realizado em Curitiba.
O objetivo do encontro foi apresentar a proposta de deliberação que insti-

res. “Vamos fazer um raio-X nos locais
de trabalho com objetivo de garantir
melhores equipamentos aos servidores e que sua saúde não seja colocada
em risco”, explica Juliano.
Atualmente os agentes administrativos lotados no abastecimento se queixam da manutenção das esteiras, jornada de trabalho e da falta de condições para fazer a pausa sem comprometer o atendimento à população, e
da falta de espaços de alimentação,
vestiários e higiene para os servidores.
“Já levantamos que é necessária a
ampliação de banheiros e espaços para
refeição do servidor”, relatou a secretária de comunicação Alessandra Oliveira, na mesa específica de negociação entre Sismuc e PMC no fim de
março.

tui diretrizes e normas para a educação
especial em diversas esferas do Sistema Municipal de Ensino de Curitiba
(Sismen) – desde a educação infantil até
programas de preparação para o trabalho. Durante a audiência, foram recebidas contribuições do público presente.

acesse www.sismuc.org.br

Finanças: pela
incorporação
das gratificações
Cansados da falta de valorização, os servidores da Secretaria de Finanças preparam um ato para este
dia 12, em frente à sede da Prefeitura. Dentre as principais reivindicações
do segmento está a incorporação das
remunerações variáveis e retorno da
isonomia em relação aos auditores
fiscais.
Parte da revolta se deve ao fato
de que os auditores fiscais tiveram garantido o direito à incorporação
escalonada até 2016, enquanto que
os servidores da finanças não tiveram
o mesmo benefício.
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/// SAÚDE DO TRABALHADOR
Foto: Guilherme Carvalho

Uma mulher na
presidência da
renovada CUT-PR
A nova presidenta da Central Única do Paraná, Regina Perpétua Cruz, 38 anos,
eleita recentemente no congresso estadual da central, dá pistas dos próximos
desafios do sindicalismo paranaense. Representante do Sindicato dos Vigilantes
de Curitiba e Região, Regina é minoria em sua categoria, formada majoritariamente por homens. Mas isto não impediu que assumisse uma grande responsabilidade. Confira a entrevista concedida por ela ao Jornal do Sismuc.
Além da participação feminina no sindicalismo, ela também
avalia as eleições municipais em Curitiba.
Jornal do Sismuc: Qual seu balan- trabalhadora. Há sindicatos que têm
ço do Cecut e sua expectativa 70 a 80% de mulheres, é o caso do
para o Concut?
professores. Mas têm algumas como a
Regina Cruz: Foi um congresso muito minha (categoria) que são 7% de mubom, um dos maiores congressos nos- lheres. Mas mesmo nas categorias em
sos, foram 335 delegados. A classe que a maioria é mulher, você vai no sintrabalhadora e a CUT saíram dicato e a maioria são homens. Essa é
fortalecidas do congresso. Consegui- uma igualdade que as mulheres têm
mos formar uma chapa forte, com buscado desde a fundação da central.
muita gente nova, da
A questão da paridade
juventude. Eu tamvem sendo discutida.
A gente tem uma
bém não me consideHoje se garante, no mípresidenta
de
ro velha no movimennimo, 30% de mulheesquerda, mas a
to sindical (risos) e
res nas direções. Mas
tem bastante mulheo debate central, mesCâmara Federal
res também. Deu
mo, é da paridade dena maioria ainda
uma renovada na ditro das centrais sindié
de
direita.
reção da central. A
cais. 50% de homens
perspectiva pro (cone 50% de mulheres.
gresso) nacional é que a gente discu- Um desafio é como trazer mulheres
ta pautas nacionais, que a CUT consi- para dentro das direções e discutir igualga, além de todas as pautas nacio- dade de oportunidades. Elas estão no
nais, elencar nossas pautas na con- mercado de trabalho, mas não estão
juntura nacional e definir quais são nos sindicatos.
as pautas prioritárias para a classe
trabalhadora. E a CUT estadual vai JS: O que você avalia dos governos
levar as questões regionais.
Beto Richa e Luciano Ducci?
RC: O Beto Richa não traz nada para a
JS: Você é a primeira mulher a ser classe trabalhadora. Essas UPS’s não
eleita presidente da CUT-PR. A modificam a situação da segurança
questão de gênero é uma polêmi- pública. Eu acho que Curitiba não preca para a CUT. Como avalia a situ- cisa disso. Os próprios policiais reivinação atual da mulher no sindi- dicam um salário decente e ele não
calismo?
abriu concursos nesta área. Do Ducci
RC: As mulheres são 51% da classe é um descaso com a classe trabalha-

dora. Um exemplo foi a
greve dos dentistas e
de outras categorias
dos municipais. Eles se
acham acima de tudo e
não aceitam as reivindicações da categoria.
Cu-ritiba, por ser uma
das cidades mais ricas
do país, deveria ter um
olhar para os seus funcionários, mas não estão sendo respeitados
pelo próprio prefeito.
Ele deveria contratar servidores públicos e não ter-ceirizar da forma como
está sendo feita. Veja o caso da Pedreira (Paulo Leminski).
JS: A CUT pretende tomar posição
em relação aos candidatos que se
apresentam para as próximas eleições municipais, sobretudo, em
Curitiba? Existe algum debate interno nesse sentido?
RC: A CUT sempre defendeu um governo
de esquerda. A CUT tem uma posição que
é defender os interesses da classe trabalhadora e vai apresentar uma plataforma para as eleições, como já vem fazendo nas eleições anteriores e vai apresentar para os candidatos, independente do partido. Até agora a gente ainda
não tomou posição sobre quem vamos
apoiar.

acesse www.sismuc.org.br

JS: Durante os governos Lula e
Dilma, algumas bandeiras da CUT
não avançaram, como é o caso da
reforma sindical, regulamentação
da terceirização, redução da jornada, entre outras.
RC: A gente conseguiu o poder, mas não
efetivamente. A gente tem uma
presidenta de esquerda, mas a Câmara
Federal a maioria ainda é de direita.
JS: Como fazer para avançar nestas questões tendo em vista que
restam pouco mais de 2 anos de
mandato da Dilma?
RC: Eu acho que tem que voltar as grandes mobilizações no Brasil. Fazer mobilizações em Brasília e ir em cada gabinete
e convencer os deputados. Se não tiver
pressão dos trabalhadores, não vai sair
do papel.
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/// COLETIVO DOS GUARDAS

/// COLETIVO DOS DENTISTAS

Guardas debatem
regulamentação da profissão

Greve encerra após conquistas
das mobilizações

Os Guardas Municipais de Curitiba mais uma vez estiveram representados em um evento de grande importância em Brasília, visando
à regulamentação das Guardas Municipais. Os GM’s Edilson Melo,
José Ezael e Everson Camargo foram eleitos em encontro do
coletivo realizado dia 9 de maio e tiveram os custos de passagem
subsidiados pelo Sismuc. Eles participaram da Marcha Azul Marinho,
que ocorreu no último dia 23 de maio.
A regulamentação da guarda municipal foi proposta pelo deputado
federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) em 2003. No entanto, o projeto
foi engavetado e só voltou a ser discutido a partir de 2010. Em
Brasília, os representantes do Sismuc e do Sindguardas-SP trabalharam para barrar emendas ao Projeto de Lei 1.332, pois essas
alterações prejudicariam a atuação das Guardas Municipais, avalia
Edilson Melo: “A gente percebe que há muito superintendente
fazendo promessas e com pouca ação, mas conseguimos avançar
em alguns pontos”.
Para o sindicato, a regulamentação da atividade de guarda está
próxima. Para que ela ocorra, é necessário que a categoria pressione nacionalmente os deputados. “Precisamos estar atentos aos
movimentos paralelos que tentam barrar a nossa regulamentação
ou aproveitar o momento para se promover. Temos que acompanhar
de perto cada passo e fazer valer a vontade do coletivo”, destaca
Everson Camargo.
A próxima reunião do coletivo dos guardas ocorre no dia 13 de
junho, no Sismuc, às 19 horas.

Após a isonomia, cirurgiões-dentistas mantêm mobilizados por cumprimento do acordado em mesa de negociação.
Em assembleia no fim de maio, os cirurgiões-dentistas encerraram a
greve. A paralisação estava suspensa depois que trabalhadores e Prefeitura chegaram a acordo para restabelecer a isonomia entre dentistas e
médicos da PMC. A lei aprovada na Câmara Municipal em março concede,
a partir de 1º de janeiro de 2014, reajuste no vencimento básico inicial da
de 13,4219%; a partir de 1º de janeiro de 2015, mais 25% sobre o valor
de R$ 1.362,56; e, em 1º de janeiro de 2016, equiparação com o vencimento de médicos.
Mesmo com o encerramento da greve, os cirurgiões-dentistas prometem
manter-se mobilizados, entendendo que esta é a forma de avançar nas
conquistas. A gestão municipal, por outro lado, havia entrado com liminar
para julgar ilegal a greve e descontar os dias parados. Os trabalhadores e o
Sismuc solicitam o encerramento desse processo.

/// COLETIVO DA FAS

Sismuc inova com cursinho gratuito
para concurso da FAS
Foto: Manoel Ramires

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais realizou aulão preparatório
em maio para concurso de educador social da Fundação de Ação Social. Pelo
menos 100 alunos tiraram dúvidas sobre o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da
Penha, a tipificação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e sobre a população em situação de
risco.
A procura pelo aulão gratuito foi grande. Os inscritos vêem na profissão de
educador social um salário bom e estabilidade na carreira. A professora de
educação física Maria Inez destacou sua proximidade com o serviço social:
“Eu sempre trabalhei com idosos e por isso procurei o concurso”. Janaína
Neves Regula foi outra que também procurou o sindicato. Ela conta que
soube da iniciativa por intermédio de uma amiga: “Eu fiquei sabendo por uma
funcionária da FAS que é minha amiga. Eu gostei da iniciativa porque esclarece bem todos os tópicos e amplia nossos horizontes”, reconhece Janaína.
O diretor de formação do Sismuc, Patrick Batista, foi um dos idealizadores da
aula preparatória. Para Patrick, o objetivo, além de debater o conteúdo do
edital, é mostrar a realidade do serviço público em Curitiba. “É importante
para mostrar as pessoas que querem ingressar no serviço público quais são
os problemas, quem é o sindicato da categoria e que se estabeleça o vínculo”. Ele também incentivou que outros sindicatos preparem os futuros colegas, inserindo-os no debate de suas pautas específicas: “Os sindicatos devem
abrir o diálogo com a sociedade, não apenas ficar na pauta salarial, mas sim
discutir qual seria a função social desse serviço público prestado para se
disputar os rumos da sociedade com mais eficácia”, pensa Patrick.

acesse www.sismuc.org.br
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/// CAMPANHA NACIONAL

/// CURTAS

Campanha busca expandir
leitura de ““A
A Priv
ataria TTucana”
ucana”
Privataria
O jornal Brasil de Fato lançou campanha para levar o livro “A Privataria Tucana”
a todos os recantos do Brasil. A ideia nasceu do fato de que, mesmo com
preços promocionais, o livro tem um custo alto para boa parte dos brasileiros:
cerca de R$ 30. Além disso, por problemas de distribuição, o livro não chegou
ainda aos lugares mais distantes dos grandes centros do país.
Até o momento foram depositados R$ 54.128,63, doados por 454 brasileiros
e brasileiros que querem que a população conheça as denúncias do livro. A
página do Brasil de Fato (www.brasildefato.com.br/node/9130) tem divulgado
semanalmente o total recebido. Será publicada também a lista dos depósitos
recebidos, sem expor o nome daqueles que depositaram.
Popularizar
A edição especial do Brasil de Fato com o conteúdo do livro servirá para informar muitos leitores
que não conseguem comprá-lo. O objetivo é
circular 1 milhão de exemplares. A ideia é uma
edição que inclua alguns trechos, mais comentários, ilustrações e, provavelmente, uma entrevista
com o autor.
A obra “A Privataria Tucana” foi lançada no Paraná
em janeiro, de forma inédita, no Sismuc. O autor
Amaury Ribeiro Júnior conversou com leitores e
trocou experiência. Exemplares também podem
ser adquiridos no sindicato.
Fonte: Brasil de Fato

***

Democratização dos
meios de comunicação
Blogueiros de todo o Brasil se reuniram para seu terceiro encontro nacional. No
evento, que contou com a participação de jornalistas, parlamentares e representantes de movimentos sociais, foram discutidas questões relacionadas à
necessidade da liberdade de expressão e o potencial de inovação da internet. A
reunião foi realizada durante os dias 25, 26 e 27 de maio, em Salvador-BA.
A mesa de abertura do encontro teve a participação do ex-ministro da comunicação Franklin Martins. Ele lembrou que a luta por um marco regulatório nas
comunicações nada mais é do que o cumprimento do que já está na Constituição desde 1988. No texto constituinte já há a proibição ao monopólio, o
incentivo ao conteúdo local e regional, entre outras coisas não desenvolvidas
na prática.

Dilma veta parte
do Código Florestal
O apelo da população deu resultado, ainda que parcialmente. A presidente Dilma Housseff fez 12 vetos e 32 alterações no novo Código Florestal que
define mudanças na preservação
ambiental em propriedades rurais. A presidente assinou uma medida provisória
com as alterações, que ainda serão analisadas pelo Congresso. Os vetos foram
feitos, segundo o governo, pela “contrariedade ao interesse público e
inconstitucionalidade” dos artigos.
Membros da bancada ambientalista e entidades ambientais como o
Greenpeace e a WWF não têm uma posição definida em relação às alterações,
mas concordam que o melhor cenário
seria o veto total do texto. “Parece-nos
que esse veto parcial foi feito não pelo
conteúdo, mas pelas preocupações políticas de não confrontar a base no Congresso Nacional”, declarou o deputado
Zequinha Sarney (PV-MA), líder do Partido Verde.
Por outro lado, o governo alega que
com os vetos feitos, os pequenos agricultores serão beneficiados, assim como
a preservação ambiental.
Além disso, a anistia para desmatadores, uma
das questões
que mais causou revolta popular, será evitada.
Campanha
A campa-

nha “Veta, Dilma” e “Veta Tudo, Dilma”
ganhou força nas redes sociais dias antes do anúncio dos vetos. Ela teve início
em agosto de 2011, quando ONGs usaram a internet para conscientizar o público leigo sobre o projeto que altera o
Código Florestal. Durante as votações,
os ativistas faziam vigília e colocavam
especialistas para explicar, online, os
pontos polêmicos dos textos, como a
questão da anistia aos desmatadores.
O veto de Dilma ao novo código florestal passa do debate sobre as florestas. De um lado, está a bancada ruralista
que “mesmo perdendo” a eleição junto
com o projeto Serra, tenta mudar a lógica da proteção ao meio ambiente. Do
outro está a força dos movimentos sociais que apoiaram a eleição de Dilma e a
mobilização das redes sociais, recente
fenômeno de formação de opinião pública.
Nesta queda de braço, personalidades como os atores Wagner Moura,
Alice Braga e Rodrigo Santoro e a modelo Gisele Bündchen estão do lado do
veto. Além deles, a atriz Camila Pitanga,
durante cerimônia que concedia o título
de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula (4 de maio), quebrou o protocolo oficial e pediu: “Veta, Dilma”. O pedido virou trending topics no Twitter,
mas foi “esquecido” do noticiário do
Jornal Nacional, da Rede Globo,
mesmo a atriz sendo do seu quadro
de funcionários.

***

A juíza Renata Estorilho Baganha, da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba, negou
pedido do PSB, do prefeito Luciano Ducci, de censurar o Blog Lado B, de responsabilidade da jornalista Thea Tavares. Na ação, o PSB solicitava a retirada
definitiva da página do ar. A magistrada entendeu que o blog veiculou afirmações de [conteúdo] político e crítico, mas não de cunho eleitoral, não caracterizando-se a propaganda eleitoral antecipada.
“Por certo aquele que exerce o mandato eletivo está exposto a críticas e
inclusive pode, na esfera da Justiça Comum, buscar a tutela com relação a
manifestações que ofendam sua honra objetiva ou subjetiva, mas não é porque
estamos em ano eleitoral que toda crítica política possa se transformar em
propaganda eleitoral antecipada”, despachou a juíza.

acesse www.sismuc.org.br
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Justiça nega tentativa
de Ducci em censurar blog
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Crônica: Intangível

Sinopse: A carrasca
do sindicalismo
A culpa nunca foi do sistema. Esse é o tom político adotado pela
mulher conhecida como Dama de Ferro. Margaret Thatcher não fazia
concessões, pelo menos aos trabalhadores e ao povo. Referência do
neoliberalismo, ela perseguia os sindicatos como forma de encontrar um
bode expiatório pela decadência econômica da Grã-Bretanha. Ao assistir o
filme, nas palavras dela, muitos reconhecerão o discurso ameaçador
praticado pelas chefias como: “O sindicato só atrapalha e não defende os
trabalhadores”. A Dama de Ferro tem boa interpretação de Merryl Streep. É
uma tentativa de humanizar a primeira-ministra da Inglaterra de 1979 a
1990, mesmo ela não tendo a fraternidade como um de seus princípios.
Ficha técnica:
Titulo Original: The Iron Lady
Gênero: Biografia e Drama
Duração: 105 min.
Origem: Reino Unido
Direção: Phyllida Lloyd
Roteiro: Abi Morgan
Distribuidora: Paris Filmes
Censura: 10 anos
Ano: 2011

/// CALENDARIO

ão
Foto: Divulgaç

11/06 - Coletivo da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
13/06 - Coletivo Guarda Municipal
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
14/06 - Coletivo da Fas
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

Resenha:
A Curitiba que não se vê
Os vereadores, que pouco fazem, poderiam criar uma lei que, de certo,
não pegaria em Curitiba. Mas valeria tentar. Essa lei obrigaria os locais
públicos a afixar em suas entradas ou em locais onde a vista encontra
horizonte, um conto – a escolher – de Dalton Trevisan. Uma dessas histórias de Dalton, que não é visto publicamente, mas que bem retrata as
peculiaridades curitibanas. E nesses quadros da lei imposta estariam
afixados contos como “Em Busca da Curitiba Perdida”, do livro “Mistérios
de Curitiba". E naquela lauda estaria exposto nossas vísceras como o
trecho: “Viajo Curitiba das conferências positivistas, eles são onze em
Curitiba há treze no mundo inteiro”.
Nesta lei, que os vereadores ainda não cogitam, um estímulo às
pastelarias, padarias, às lojas seria ofertado. Aquelas que promoverem um
conto de Dalton, deste senhor de 86 anos que acaba de ganhar o 24º
Prêmio Camões, em Lisboa, ganhariam redução de impostos de 0,0001%.
Ou melhor, os vereadores de Curitiba poderiam
reeditar o jornal de Derosso - que quase
ninguém viu - exclusivamente com contos de
Trevisan. Mas como isso provavelmente não vai
ocorrer, melhor você digitar na internet “Em
Busca da Curitiba Perdida” e entender porque o
vampiro ganhou o prêmio, mesmo sendo
“apenas” curitibano.
Ficha bibliográfica:
TREVISAN, Dalton. Em busca de Curitiba
Perdida: em "Mistérios de Curitiba”. Editora
Record: Rio de Janeiro, 1979.

Foi como se esperasse por uma luz que ela
se inclinava sobre o notebook , como se estivesse
em postura de oração. Ela tentava pela 5ª vez fazer com que a rede funcionasse sem a necessidade de fios, mas apenas por intersecção das ondas
magnéticas que circulam invisivelmente. Ok! Ela acessou o facebook e
postou o evento sobre a assembleia. E a percepção de que a tecnologia
existe independente da nossa vontade levou-a a crer que a esperança
também nos conecta indescritivelmente.
Autor: Manoel Ramires

15/06 - Coletivo do ICS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
18/06 - Coletivo SMAB/SMMA/
SMOP
Horário: 18 hs
Local: Sismuc
20/06 - Coletivo dos educadores
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
21/06 - Coletivo dos Excluídos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
23/06 – Seminário da Educação
Horário: 8 hs
Local: Sismuc
25/06 - Coletivo dos Aposentados
Horário: 14 hs
Local: Sismuc
25/06 - Coletivo da FCC
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
26/06 – Reunião dos
Representantes
Horário: 9hs e 14 hs
Local: Sismuc
27/06 - Coletivo das Finanças
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

acesse www.sismuc.org.br

28/06 - Coletivo dos Fiscais
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
02/07 - Coletivo dos Agentes
Administrativos
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
04/07 - Coletivo
dos Trabalhadores de Escola
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
05/07 - Coletivo do Abastecimento
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
06/07 - Coletivo da SMELJ
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
07/07 – Seminário da Educação
Horário: 8 hs
Local: Sismuc
09/07 - Coletivo da Saúde
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
11/07 - Coletivo da Guarda
Municipal
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
12/07 - Coletivo da FAS
Horário: 19 hs
Local: Sismuc
13/07 - Coletivo dos Servidores
da Câmara Municipal
Horário: 19 hs
Local: Sismuc

