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Coluna do leitor

Editorial

Devemos nos interessar
por política?
O conceito de política que conhecemos nasceu na cidade grega de
Atenas e está intimamente ligado à ideia de liberdade, que para o grego era
a própria razão de viver baseado na vida em sociedade. Assim, todos os dias,
em nossas casas, nos locais de trabalho, no sindicato e em muitos outros
espaços estamos fazendo política.
Quando argumentamos e negociamos com nossos filhos, discutimos e
debatemos com colegas e juntos reivindicamos melhorias em nossos locais
de trabalho. No momento em que organizamos e defendemos a pauta geral
dos trabalhadores, discutimos a implantação e ampliação de políticas
publicas através do sindicato, vivemos com a família, nos relacionamos com
as pessoas no bairro, na escola, somos parte integrante da cidade, pertencemos a um estado e país, influímos em tudo o que acontece em nossa volta.
Desta forma, estamos fazendo política em busca de autonomia e melhores
condições de vida.
A política está presente quotidianamente em nossas vidas; na luta das
mulheres contra uma sociedade machista que discrimina e age com violência,
na luta dos portadores de deficiência física para pertencerem de fato à
sociedade, na luta dos negros, dos homossexuais igualmente discriminados
e desrespeitados, dos indígenas, da juventude, na luta de milhões de
trabalhadores sem terra num país de latifúndios, enfim, na luta de todas as
minorias por uma sociedade inclusiva que, se somarmos, constituem a
maioria da população.
Tudo que fazemos na vida tem consequências e somos responsáveis por
nossas ações. A omissão em qualquer aspecto da vida significa deixar que
os outros escolham por nós. Nossa ação política está presente em todos os
momentos da vida, seja nos aspectos privado ou público. Não classificamos
política somente como partidária, mas é um espaço importante e devemos
eleger o melhor para a população. Precisamos conhecer melhor as propostas,
discursos e ações dos políticos que nos representam. Não podemos confundir
que política é simplesmente o ato de votar. Assim devemos votar, fiscalizar,
acompanhar os atos daqueles em quem votamos e também dos outros
eleitos. Devemos eleger candidatos que tenham compromisso e a prática na
luta por justiça social e uma sociedade verdadeiramente democrática e para
todos.
Diretoria do Sismuc

Sempre em defesa do ICS
Novamente o ICS precisa que os servidores se unam não só para sua defesa, mas
também para a manutenção desta entidade tão importante para a saúde de 33 mil
servidores e 40 mil dependentes. Nosso instituto vem sofrendo constantes ataques,
seja pela a ação do Ministério Público, pela falta de transparência da direção do ICS,
que não promove reuniões do conselho de administração e não fornece as respostas
aos questionamentos dos conselheiros, bem como o descaso com que a PMC vem
tratando das questões levantadas pelos sindicatos Sismuc e Sismmac. Agora até a
Agência Nacional de Saúde faz uma intervenção no Instituto. De fato, se a PMC não
faz o repasse para a manutenção do ICS, este com certeza não terá sustentabilidade
financeira para manter-se. A saúde financeira do ICS depende de todos os servidores
contribuírem para o Instituto, do repasse feito pela PMC e de uma gestão transparente
competente e democrática, discutindo com os conselhos e procurando chegar a um
consenso no que for melhor para a saúde da instituição e dos que dela dependem.
Durante o tempo em que fui conselheira do ICS, ouvi muitos questionamentos
sobre o fato de o pagamento ser compulsório, reclamações sobre os serviços ali
prestados, questionamentos de conselheiros que representavam a administração e
outros funcionários falando sobre a questão da solidariedade, dizendo que sua dor não
pode ser mais cara que a do outro. Quero refletir com vocês um pouco sobre estas
questões:
1º - O fato de ser compulsório garante que todos os servidores contribuam,
arrecadando assim uma soma considerável de recursos financeiros. Como é de
conhecimentos de todos, a saúde neste país é muito cara. Existe a exploração da
doença para o enriquecimento de alguns. O ICS é compulsório, mas com um único valor
você tem o atendimento de toda a família e isto não se encontra em qualquer plano
de saúde. Aliás, nos planos privados que se encontram no mercado você paga por
dependente;
2º - Quanto ao atendimento, em vários momentos também reclamei, mas quero
também dizer que as falhas no atendimento não é privilégio somente do ICS. Tenho
a experiência de ser procuradora de um familiar junto ao plano de saúde e por diversas
ocasiões tive de recorrer à ouvidoria deste plano. A questão do atendimento precisa
ser melhorada em todas as instituições que trabalham com a saúde, sejam elas
públicas ou privadas. Nossa saúde é o bem mais precioso que temos e devemos lutar
para que seja de qualidade;
3º - Quanto à solidariedade, de fato quanto mais eu ganho mais eu pago. Isto não
significa que a minha dor custe mais. Significa que com isto eu estou contribuindo para
que pessoas com remuneração menor que a minha possam ter um atendimento de
qualidade. E não podemos pensar pontualmente, porque estamos falando de saúde
e também vamos envelhecer. Além disso, com uma única cota se possa dar assistência
a toda a minha família. Sem este sistema de financiamento o ICS não se mantém. Será
que é tão difícil assim praticar a solidariedade entre os servidores? Se não conseguimos ser solidários entre nós, imagine com os outros! Vivemos num mundo muito
materialista e individualista. Vamos pensar um pouco; será que de fato não podemos
ser solidários e ajudar a manter o ICS contribuindo assim com a saúde dos meus
colegas e seus familiares?
Delourdes Barros Franco
aposentada pela secretaria de recursos humanos
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PMC não tem desculpa

Ministério da Previdência regulamenta
concessão da aposentadoria especial
Ramo dos municipais

Direção da Fessmuc
publica tese para congresso

Uma instrução normativa publicada
no dia 27 de julho pelo Ministério da
Previdência promete acabar com a
enrolação da prefeitura de Curitiba na
concessão das aposentadorias especiais. O documento, publicado no Diário
Oficial da União, regulamenta o direito
para todos aqueles servidores de estados e municípios onde o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu o mandado
de injunção. É o caso dos servidores de
Curitiba, que já contam com o parecer do
STF desde junho do ano passado.
A instrução normativa nº 1 regulamenta a regra de concessão de aposentadorias especiais e vai vigorar até que o
Projeto de Lei Complementar 555/10,
do Executivo, seja aprovado pelo Congresso. A medida estende ao servidor
público um benefício que já é concedido
aos trabalhadores das empresas privadas, que recebem pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).

Em reuniões anteriores com representantes da prefeitura e do IPMC, diretores do Sismuc ouviram alguns dizerem
que as aposentadorias especiais ainda
não poderiam ser concedidas por falta de
regulamentação. Agora não há mais desculpas.
A Inst rução Normat iva
Em 2005, a Emenda Constitucional
47 alterou o parágrafo 4º do artigo 40 da
Constituição e passou a prever a aposentadoria especial também aos servidores.
O problema é que a falta de regulamentação levou o STF a ser bombardeado com
mandados de injunção.
Segundo alguns ministros do STF,
esses processos passaram a representar
uma das maiores demandas ao tribunal.
Já asseguraram o direito servidores da
saúde, delegados e investigadores da Polícia Civil, funcionários do Ministério da
Agricultura e oficiais de justiça, entre outros.

Está disponível para consulta da
categoria a tese da direção da Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Paraná (Fessmuc), para o primeiro congresso da entidade. O documento traz uma análise da conjuntura
nacional e internacional e um balanço
organizativo do ramo dos municipais no
estado, propondo uma série de ações.
Em um dos trechos defende-se “a
criação de sindicatos com base ampliada e/ou ampliação de base dos sindicatos existentes, fomentar a organização
por local de trabalho e defender sistematicamente o ramo dos municipais”.
Também é possível observar no
documento uma proposta de alteração

Acabaram-se as desculpas
Por decisão do Superior Tribunal Federal (STF), em 15 de junho de 2009, a
prefeitura de Curitiba deveria conceder o mesmo direito aos servidores municipais
da capital paranaense que estão sindicalizados. Desde então, o Sismuc tem
pressionado a administração a cumprir a determinação do órgão máximo da
justiça brasileira. No entanto, este direito vem sendo negado por representantes
do IPMC e também por secretários municipais. Para pressionar a concessão dos
benefícios, os sindicatos (Sismuc e Simmac) encaminharam uma petição ao STF
solicitando uma multa diária por aposentadoria não concedida, no valor de R$ 10
mil, a ser aplicada ao prefeito e à presidente do IPMC Dinorah Nogara.
Um dos argumentos da prefeitura para não conceder a aposentadoria era de
que ainda não existe uma regulamentação nacional para os municípios. Em
fevereiro deste ano o governo federal encaminhou dois projetos de lei (554 e 555).
Eles regulamentam a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos
que exerçam atividade de risco e para aqueles servidores que exercem atividades
sob condições especial que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Com a nova instrução normativa, agora não tem mais desculpa. Além disso,
o governo estadual e federal já regulamentaram a concessão deste direito aos
seus servidores.

acesse www.sismuc.org.br

no estatuto da federação. O objetivo é
adequá-lo ao da Confetam e da CUT,
entidades as quais a Fessmuc é filiada,
e ao código civil, além de criar uma série
de novas secretárias. Pelo novo estatuto
a ser avaliado pelos delegados, são criadas uma série de novas vagas para que
a entidade congregue um maior número
de diretores de sindicatos municipais do
estado.
O 1º Congresso da Fessmuc ocorre
nos dias 6 e 7 de agosto, em Maringá.
Participarão 80 delegados de várias cidades paranaenses, sendo 39 do Sismuc,
a maior quantidade de delegados entre
os sindicatos participantes de todo o
Paraná.
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O maior já realizado

Formação

Tudo pronto para o 9º
Congresso do Sismuc
Aproximadamente 630 delegados
participam da 9ª edição do Congresso do
Sismuc, que ocorre entre os dias 27 e 29
de agosto, em Praia de Leste. O número
é o maior já visto em congressos da entidade e surpreendeu até mesmo os
organizadores.
Depois de vários dias percorrendo
os locais de trabalho para eleger delegados e debater as principais propostas, a
diretoria do sindicato finaliza, agora, a
tese guia para o evento. O documento
contará com análise de conjuntura nacional e internacional, da política de recursos humanos da PMC e um plano de
ações para o próximo período. Seguindo

Inscrições para seminário
PCCV-Suas seguem até dia 12

a determinação da comissão organizadora
do congresso, a tese estará disponível
download no hot site do congresso
(www.sismuc.org.br/congresso) a partir do
dia 12 de agosto.
Os delegados já eleitos que por algum motivo não poderão participar do
congresso devem comunicar até o dia 24
para que os suplentes possam ser convocados a tempo. Durante o congresso também será disponibilizado o serviço de creche para aqueles que não tem com quem
deixar filhos menores de 12 anos. Um
termo de responsabilidade disponível no
hotsite deve ser preenchido e entregue na
sede do Sismuc.

Congresso do Sismuc ocorre no mesmo local onde aconteceu
o último congreso da CUT-PR, na Associação Banestado.

O Sismuc promove um seminário
voltado aos trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social (Suas), da
prefeitura de Curitiba. O objetivo é debater planos de carreiras, cargos e vencimentos próprios que estejam de acordo
com a realidade e necessidade da política de assistência social, promovendo a
valorização do trabalhador. O resultado
irá contribuir para a elaboração da proposta dos servidores para a construção
do novo plano que está em negociação
com a administração municipal.
Atualmente os servidores da FAS
possuem dois planos de carreiras: um
para os educadores sociais, estabeleci-

Preparando o terreno

Assembleia aborda PCCV-SUS
e engrossa ato do dia 11
Em assembleia realizada no último
dia 4, no Sismuc, composta por maioria
de servidores da saúde (foto ao lado), foi
apresentada a proposta de plano de cargos, carreiras e vencimentos do SUS a ser
entregue à prefeitura. Não houve divergências sobre a proposta e algumas dúvidas foram tiradas. O objetivo do novo
plano é garantir critérios claros para avanço na carreira, com crescimento automá-

tico em caso de titulações.
Na mesma assembleia foram eleitos quatro delegados para vagas remanescentes ao congresso do Sismuc, conforme previsto no regulamento.
Fizeram parte da pauta ainda, informes sobre a aposentadoria especial e a
situação do Instuto Curitiba de Saúde (ICS),
incluindo a aprovação do ato para o dia
11.

acesse www.sismuc.org.br

do pela lei 12.083 (20/12/2006), e
outro para os demais servidores, estabelecido pela lei 11.000 (03/07/2004).
O evento é dirigido a todos os trabalhadores que realizam a política de assistência social em Curitiba: Educadores Sociais, Assistentes Sociais, Psicólogos, Pedagogos, Cozinheiras, Motoristas, Agentes Administrativos, Polivalent es e Auxiliares Administ rativos
Operacionais.
O seminário ocorre neste dia 14,
das 9 às 17 horas, no Sismuc. As
inscrições podem ser realizadas até
dia 12, pelo site do sindicato
(www.sismuc.org.br).
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Organizaçãode de base

Fiscais aprovam início de
campanha em assembleia
Em assembleia realizada em julho
os fiscais deram encaminhamento à organização da categoria em defesa de um
novo piso salarial. Reunidos no Sismuc,
os trabalhadores iniciaram a exposição
de alguns dos principais problemas da
categoria e demonstraram consciência
sobre como mudar esta realidade.
Foi aprovada a arte da campanha
que será utilizada para traduzir suas principais reivindicações. Com a frase “Sem
fiscal a cidade vira uma caos!”, a campanha expõe a importância do trabalho
destes servidores e a necessidade de
valorização da categoria. O objetivo é

garantir a adesão de todos os fiscais e, ao
mesmo tempo, sensibilizar a população
sobre o papel destes trabalhadores para a
organização da cidade e arrecadação do
município. A campanha deve servir para
pressionar a administração a garantir
melhores condições de trabalho para este
segmento do serviço público municipal.
Além do aumento do piso salarial
para R$ 1,7 mil, a categoria também deve
se engajar na luta pelo novo plano de
cargos, carreiras e vencimentos. A diretoria do Sismuc pretende fazer o debate de
forma coletiva e democrática para que as
negociações ganhem apoio de todos.

Em defesa da universalidade

STF admite “Diferença de Classe” no SUS
e risco de privatização ressurge
Uma decisão inédita do Supremo
Tribunal Federal (STF) coloca em risco a
universalidade e a gratuidade do Sistema
Único de Saúde (SUS). Decidindo favoravelmente a uma ação movida pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Gran-

consequências são basicamente as seguintes: permite-se que um paciente possa pagar por melhores serviços, incluindo
a garantia de prioridade no atendimento.
Também abre a possibilidade para que
qualquer cidadão acesse o sistema públi-

Várias entidades e organizações, incluindo o Fórum Popular de Saúde (FOPS),
do qual o Sismuc faz parte, são contra esta
medida. O objetivo é exigir a intervenção
do governo federal para acabar com a
divisão de classes. Dentre os principais

contabilização de recursos em infra-estrutura ou outras áreas, como saneamento,
educação, comunicação, como se fossem
investimento em saúde.
Para o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Junior, “a

de do Sul (Cremers), os juízes permitiram
o estabelecimento da “diferença de classe”, dentro do SUS.
A ação de maio deste ano restringiase ao município de Giruá (RS), e as

co sem necessariamente passar pela unidade básica de saúde. A mesma decisão
tem sido utilizada para julgamentos parecidos em outras cidades até chegar às
mãos do STF.

argumentos em defesa da universalidade
do SUS estão a garantia do acesso à saúde
para qualquer cidadão, independente das
condições financeiras, e a gratuidade do
sistema.
É comum ouvir que
a saúde pública no Brasil
está um caos. O que os
meios de comunicação
não divulgam são informações como os relatórios do Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(Denasus). O levantamento realizado pelo órgão
no ano passado revela
que há grandes desvios
de recursos que deveriam ser aplicados na saúde em todo o país. A prática mais comum é a aplicação de recursos públicos federais na especulação financeira a fim de
render juros. Outra irregularidade recorrente, é a

cumplicidade dos órgãos de fiscalização e
controle, o processo que se iniciou com a
substituição dos serviços públicos pelos
privados contratados ou conveniados,
avançou-se na terceirização da força de
trabalho e aplica-se agora o golpe definitivo através da privatização da gerência e da
gestão, via organizações sociais e similares”.
H ist ória
Quando foi criado em 1988, com a
instauração da nova Constituição Federal,
o SUS mantinha a diferença de classe.
Mas, devido à pressão popular, aprovouse o seu fim e a garantia da universalidade
do sistema em 1991. Naquela década o
SUS sofreu com a redução de investimentos públicos capitaneada pelos governos
neoliberais de Fernando Collor e Fernando
Henrique Cardoso. Sem os recursos necessários para oferecer um serviço adequado à população, aqueles que realmente precisam de atendimento acabam se
deparando ainda hoje com um sistema
precarizado, que exige injeções de recursos públicos urgentes.

Maioria dos juízes aprova medida que acaba com universalidade.

acesse www.sismuc.org.br
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Os cuidados que os servidores
devem tomar no período eleitoral
Sismuc orienta a categoria a não ceder a chantagens e denunciar qualquer tentativa de coação
Em época de eleição os servidores

quer agente público que beneficie can-

diretoria do Sismuc é para que os

sempre têm que tomar mais cuidados diante de tentativas de coação para benefício

didatos também está sob riscos. O artigo 73 determina que é proibido ao agen-

servidores se recusem a participar de
atividades que se caracterizem como

deste ou daquele candidato. Alguns fatos,

te público “ceder ou usar, em benefício,

campanha eleitoral durante o horário

inclusive já registrados por diretores do
Sismuc, na prefeitura de Curitiba, e denún-

partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à admi-

de expediente. Casos de coação,
ameaças de perseguição ou perda

cias anônimas que estão sendo enviadas

nistração direta ou indireta da União,

de gratificações ou remunerações

pela categoria, farão parte de um dossiê
que o sindicato está elaborando para apre-

dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios”.

variáveis, devem ser comunicadas
ao sindicato. A grava-

sentar no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O mesmo artigo também proíbe a

ção de falas, imagens,

No mês de julho o diretor Patrick
Baptista filmou com o celular uma reunião

cessão de servidores da administração
direta ou indireta para trabalhar em

fotografias e testemunhas podem contribuir

do candidato José Domingues (PSB), com

favor de qualquer candidato ou o uso de

para que esse crime

servidores do meio ambiente, no 5º distrito
, após o horário de almoço. Surpreendido

qualquer material ou serviço em benefício de algum deles no horário de expe-

possa ser punido e não
seja repetido.

com o flagrante, o candidato veio tirar satis-

diente.

fações, mas ouviu de Patrick que aquela
era uma prática ilegal.

Um outro caso, dessa vez flagrado
pela secretária de imprensa e comuni-

O que a lei considera como agente público

A lei eleitoral nº 9.504 proíbe a campa-

cação do Sismuc Alessandra Claudia de

O agente público é uma denominação genérica da lei 9.504 para todo aquele

nha eleitoral em equipamentos da administração pública direta ou indireta. O artigo

Oliveira, se encaixa exatamente neste
rol de proibições. Em visita à unidade de

37 diz que não pode haver propaganda

saúde Vista Alegre ela observou agen-

eleitoral “nos bens cujo uso dependa de
cessão ou permissão do Poder Público, ou

tes comunitários de saúde, trajados com
os coletes característicos distribuindo

que tem ligação profissional com a administração pública. Ou seja, são os
gestores, as chefias, os servidores da administração direta e indireta. As
punições para aqueles que transgredirem a lei estão previstos no código
eleitoral, e vão de multa até à detenção.

que a ele pertençam, e nos de uso comum

material de campanha de Beto Richa

(...) é vedada a veiculação de propaganda
de qualquer natureza”.

(PSDB). Utilizar o horário de expediente
dos servidores para distribuição do ma-

Neste caso, o candidato pode ser pu-

terial de campanha constitui crime, com

nido, por realizar campanha em um equipa-

punições previstas às chefias imedia-

mento público. Mas não é apenas ele que

tas e aos servidores envolvidos.

está sujeito às punições da justiça. Qual-

Em qualquer caso, a orientação da

Fernanda Richa é multada
por campanha indevida
A notícia de que Fernanda Richa
foi multada por ter realizado campanha para Beto Richa antes de período
eleitoral reabre mais uma vez o debate sobre os limites legais e morais
para campanhas eleitorais. Não se
trata apenas de fazer campanha antes da data permitida, mas, principalmente, de realizar isto utilizando-se
da estrutura pública e dos servidores
municipais.
Para Alessandra Claudia de Oliveira, secretária de imprensa e comunicação do Sismuc, a atitude “dos”
Richa’s expõe a fragilidade do sistema eleitoral brasileiro, mas o crime mais grave acabou sendo deixado de lado. “O
pior de tudo é que servidores tiveram que se dirigir até o local para desenvolver a
atividade para a Fundação de Ação Social e, além da estrutura montada para seu
‘comício’, o que certamente gerou gastos públicos,Fernanda também se utilizou de
cobertores doados pela população para promover o marido”, diz Alessandra.

acesse www.sismuc.org.br
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Crise de gestão no ICS

Resolução da ANS expõe caixa-preta do Instituto
Gestão atual coloca em risco o ICS mantido com dinheiro dos servidores

Ana Luiza Schneider: presidente do conselho de administração do ICS.

O que defendem os sindicatos
Durante todo esse tempo, os sindicatos têm cobrado uma resolução definitiva do
problema. Três pontos de pauta prioritários estão na ordem do dia e constam em
um projeto de lei engavetado pela maioria da câmara municipal:
1. Mudança na f orma jurídica do inst ituto para autarquia e democrat ização das instâncias do IC S , de f orma que os membros da
diret oria e dos conselhos sejam eleit os pelos servidores e não
indicados pelo pref eit o;
2. Que o aport e f inanceiro da pref eit ura seja incorporado pelo
gasto com f olha de pagamento da pref eit ura;
3. Que a gestão do inst ituto tenha maior transparência sobre as
atividades desenvolvidas e contas.

Informações veiculadas pela imprensa trazem uma nova denúncia sobre
a gestão do Instituto Curitiba de Saúde
(ICS) e que vinha sendo mantido em segredo pela administração municipal. Segundo a resolução operacional 850 da
Agência Nacional de Saúde (ANS), o instituto está sob acompanhamento de uma
direção fiscal devido “anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves que colocam em risco a continuidade
do atendimento à saúde”. De acordo com
o colunista, o ICS estaria acumulando um
déficit próximo de R$ 12 milhões, contando apenas os anos de 2007 e 2008.
Seguindo a lei federal 9.656/98, a
fiscalização sobre o ICS pode permanecer por até 365 dias. O desenrolar dessa
história coloca em risco, inclusive, a continuidade do instituto que hoje atende 33
mil servidores municipais da ativa e aposentados e seus dependentes.
Para a secretária de assuntos jurídicos do Sismuc Irene Rodrigues, a sobrevivência do ICS é fundamental para manter
um atendimento de qualidade para a
população. Para ela, os servidores necessitam de uma instituição nos moldes de
uma autarquia para garantir maior controle social. “Se o servidor fica doente ou

os gastos do defasado salário da categoria
com planos de saúde.
Como a gestão do instituto é uma
verdadeira caixa-preta, o Sismuc e o
Sismmac não têm acesso a todas as informações e em tempo mínimo para análise,
apesar dos constantes pedidos dos representantes dos servidores. Atualmente, a
categoria conta com apenas um representante no conselho fiscal, frente a quatro
indicados pelo prefeito, e um no administrativo, diante de cinco outros indicados.
Como se não bastasse, as reuniões desses
dois conselhos não ocorriam desde março.
Enquanto que o estatuto social do ICS determina que estas reuniões devem ser realizadas mensalmente. Finalmente, após
várias cobranças dos sindicatos, formalizadas por meio do ofício 84, o presidente
do ICS José Lupion Neto resolveu convocar
uma reunião.
Relemb rando
A crise financeira do ICS teve início
com uma denúncia realizada pelo Ministério Público, em 2006, na qual foi constatada a inconstitucionalidade do financiamento. Segundo o MP, o aporte não poderia ser
proveniente do Fundo Municipal de Saúde,
como vinha ocorrendo. A partir de então, a
prefeitura deixou de fazer o repasse neces-

algum parente seu fica doente, ele não
terá condição de atender o cidadão nos
equipamentos públicos”, ressalta. Além
disso, acabar com o ICS seria criar uma
nova demanda que jogaria cerca de 80
mil pessoas da noite para o dia no Sistema Único de Saúde (SUS), ou aumentar

sário para a manutenção de um sistema
próprio de saúde com qualidade e saudável financeiramente. Atualmente, os recursos para sustentação do ICS são provenientes da folha de pagamento, sendo 3,14%
pagos pelos servidores, mais o adicional de
3,65% do município.

Crise de gestão no ICS

Censura à imprensa sindical na prefeitura de Curitiba
Na tentativa de evitar que os servidores tivessem acesso a todas as informações da reunião do conselho de administração do Instituto Curitiba de Saúde (ICS),
realizada no último dia 23, a maioria dos
membros impediu que a imprensa do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) fizesse seu trabalho. O presidente do ICS José Lupion
Neto, indicado pelo ex-prefeito Beto Richa
(PSDB), afirmou que gostaria de expor
algumas questões relativas a problemas
de ordem financeira apontadas pela Agên-

cia Nacional de Saúde (ANS), mas não
gostaria de fazer isso com a presença do
jornalista do Sismuc. A presidente do
conselho de administração Ana Luiza
Schneider, nomeada pelo atual prefeito
Luciano Ducci (PSB), acatou o pedido e
solicitou que o jornalista se retirasse da
sala.
“Isso é o sinal de que há problemas
sérios no ICS que a administração municipal não quer que se tornem públicos.
Cercear o direito de imprensa é dificultar
o acesso dos servidores à informação,

os principais interessados no instituto. Isto não pode ser admitido
em nenhum caso ou nenhuma
reunião entre representantes da
prefeitura e dos servidores, porque o que está em jogo é o interesse da categoria”, afirma Alessandra
Claudia de Oliveira, secretária de
imprensa e comunicação do
Sismuc.
O fato virou notícia na página
do Sindicato dos Jornalistas do Paraná
(Sidijor-PR) e da Confederação dos Tra-

acesse www.sismuc.org.br

balhadores em Serviço Público Municipal (Confetam).
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Dentistas e médicos aprovam ação judicial
por hora extra e mobilização dia 11
Assembleia no dia 11 avalia movimento e delibera encaminhamentos
Em assembleia realizada no dia 26,
com um bom número de pessoas presentes no Sismuc, dentistas e médicos decidiram não esperar mais a boa vontade da
prefeitura. Depois de várias promessas
não cumpridas pelo atual prefeito Luciano
Ducci e tentativas de negociação, a categoria deliberou pela elaboração de uma
ação judicial coletiva para que o tempo a
mais trabalhado além das 20 horas, seja
contabilizado como hora-extra. Se a decisão for favorável aos trabalhadores, os
valores a serem pagos deverão incluir um
adicional de 50%, conforme prevê a Constituição Federal. Paga como hora extra, a
dobra também deve incidir sobre todos
os demais benefícios como 13º, férias,
aposentadoria e gratificações.
Em paralelo, também está sendo
organizada uma mobilização para o próximo dia 11. Um ofício encaminhado ontem (27) pelo Sismuc ao prefeito, comunica que a categoria estará na sede da
prefeitura, às 16 horas, para ser recebida.
“A participação de todos é fundamental
para mostrar que essa é uma luta de
todos em defesa de um direito trabalhista”, diz Irene Rodrigues, secretária de

assuntos jurídicos do Sismuc.
Retom ando
Há 4 anos dentistas e médicos lutam
para que a dobra da jornada, conforme
exigência do Ministério da Saúde, seja paga
com a incorporação aos vencimentos e
contabilizada para a previdência.
De acordo com levantamento da assessoria jurídica do Sismuc, há precedentes legais na prefeitura de Curitiba para
que o direito seja garantido, como é o caso
da lei municipal 8.428 de 1993, que beneficia o magistério. Professores contratados
por um padrão e que executam dois, recebem o adicional financeiro com o respectivo
descont o previdenciário, além das remunerações variáveis,
Os interessados em ingressar na ação devem estar sindicalizados até o final de agosto. Esta também
é a data limite para a apresentação dos documentos necessários para participar da ação (confira
que também sofrem
relação abaixo).
incidência. O mesmo

Como ingressar na ação

também está assegurado na saúde, para
as aut oridades sanitárias locais da prefeit ura de C uritiba que
cumprem 8 horas diárias.

Documentos para ação judicial
- procuração preenchida e assinada (pode ser baixado na página do Sismuc)
- fotocópia do rg e cpf
- último contracheque
- quem tiver comprovante da designação para o ESF pode trazer também, mas não é essencial.

É pegadinha?

SMS contraria decreto e tenta prejudicar servidores do Suec novamente
O que parecia ser um caso resolvido
no S istema de Urgência e Emergência
(Suec), voltou à tona. C ontrariando o que
havia sido acordado, a prefeit ura tratou
de encaminhar a exclusão de servidores
do sistema. Pelos cálculos da diretoria do
Sismuc são 23 servidores afetados sendo
que a maioria foi prejudicada pelo processo anterior, o qual teve sua invalidade
reconhecida pela própria administração.
Segundo o ofício 180, assinado no
dia 29 de março de 2010, foi dado “efeito
suspensivo a todos os atos decorrentes
dos result ados obtidos no procedimento
de avaliação dos servidores lotados no
Suec, no período de 01/07/08 a 30/06/
09, para todos aqueles que obtiveram
notas finais compreendidas entre zero e
6,99”. O documento também traz que,

apesar disso, os servidores envolvidos
estariam em “estado de acompanhament o”, no período de julho a dezembro
de 2009.
Onde est ão os er ros
Na avaliação dos diretores do
Sismuc, a prefeitura está contrariando o
decreto 744 que regulamenta as avaliações do Suec. Primeiro, porque o item 7
do decreto diz que os servidores em
observação, que obt iveram notas abaixo de 7,0, deveriam participar de processo de educação permanente, pelo período de um ano. O que não ocorreu. Em
segundo, conforme o of ício 180, as notas deveriam ser desconsideradas e não
poderiam valer para as avaliações deste
ano. Em terceiro, o mesmo ofício também diz que o período de “estado de
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acompanhamento” venceu em dezembro de 2009 e nenhum dos servidores
envolvidos foi comunicado pela comissão de avaliação de que estava em
observação.
A cópia das atas das comissões de
avaliação do Suec foram solicitadas pelos diretores do sindicato. Os documentos devem ser anexados a um processo
que está sendo montado pela assessoria jurídica a fim de reverter os atos da
secretaria de saúde. O objetivo é anular
novamente os procedimentos.
Orien t ação
A orientação do Sismuc para os
servidores afetados é para que antes de
assinarem a transf erência, compareçam no sindicato para consulta com a
assessoria jurídica.
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Consciência política

"Só a participação
popular muda realmente
a política", diz Veneri
O entrevistado desta edição do Jornal do Sismuc é o deputado estadual
Tadeu Veneri. Ele iniciou sua participação no movimento sindical como
bancário e hoje é deputados estadual pelo PT. Na entrevista ele comenta
sobre a as instituições de governo e a importância da participação popular.
J ornal do S ismuc: C omo você avalia
a situação da polít ica paranaense,
t endo em vista as eleições deste
ano?
Tadeu Veneri: Na assembleia e câmara
dos vereadores sempre acontece um corte clássico, por menor que seja a cidade
isso acontece. O parlamento repercute
aquilo que está presente na sociedade; há
uma classe social que sempre foi alijada
desses espaços, visto que no Brasil temos
pouquíssimos t rabalhadores nas
assembleias, pouquíssimos negros,
pouquíssimas mulheres, homossexuais,
índios, enfim, segmentos que não são representados na sociedade.
Há uma dificuldade para esses segmentos
em estar inseridos nesses espaços. Existe
uma leitura feita por nós de que aquele
espaço foi pensado, construído e destinado a uma parte da população. Ainda que
este segmento não necessariamente venha da mesma classe social. Vou dar um
exemplo: existem pessoas que vêm de
camadas populares, mas que fazem a
política da classe dominante. Aquele que
sempre foi dominado, ao entrar nesse
espaço, passa a representar o dominador,
aqueles que entram acabam se identificando com aqueles que estão lá e não com
quem os colocou lá.
J S : Tendo ist o em vista, podemos
dizer que a via parlament ar é uma
via possível de t ransf ormação social ?
TV: Acho que a transformação social é
necessária, até onde ela é possível. Depende muito de como nós conseguimos
organizar a sociedade pra que ela faça
pressão sobre os parlamentares através
de mecanismos que são absolutamente
legítimos.
Nós nunca tivemos acesso, nem enquanto partido, nem parlamentar, nunca
entramos no poder judiciário por motivos
óbvios; o poder judiciário sempre se beneficiou da assembleia. Se você pegar a lista

de funcionários da assembleia, existem
várias pessoas ligadas ao poder judiciário, a imprensa sempre teve o privilégio
de ter partes de seus diretores pagos pela
assembleia legislativa e tribunal de contas. O próprio ex-prefeito de Curitiba, que
teve a mãe de seu chefe de gabinete
recebendo da assembleia por 5 anos,
sem que ele soubesse, sem que o seu
chefe de gabinete soubesse e sem que a
sogra do chefe soubesse.
J S : F oi est a sua convicção de que
uma democracia para exist ir t em
que t er part icipação, f oi o que t e
levou a apresentar o projeto de
part icipação popular?
TV: Inclusive foi vetado pelo governador.
O que apresentamos foi algo tão óbvio
que não deveria fazer parte de um debate numa sociedade minimamente democrática. Na verdade nós vivemos em uma
sociedade parcialmente democrática,
onde alguns têm direito a quase tudo e a
maioria tem direito a muito pouco. Nós
apresentamos um projeto para regulamentar o que já está na constituição
federal , o projeto de iniciativa popular (o
referendo e o plebiscito), porém, o que
não interessa ao judiciário, ao legislativo
e ao executivo não se é votado, não
interessa a esses segmentos que a população se manifeste.

leitura daqueles
que estavam no
governo FHC era
fazer uma contração da economia, reduzir
gastos através
de uma taxa de
juros, do desemprego e, não raros, colocar o
patrimônio público para fazer gastos e
pagar as obrigações que eram contra
eles naquele momento. No governo Lula,
houve uma leitura de que você não resolve a crise com desemprego e juros altos.
Resolve a crise fazendo a economia crescer. Esse, para mim, é o exemplo mais
claro das visões diferenciadas enquanto
um governo entende que pode ter 40
milhões de páreas que podem desaparecer do país que não farão falta. O governo
Lula entendeu que todos deveríamos
estar incluídos nesse processo. Isso pode
parecer muito simplista, e é.
Agora se você olhar para um país
que tem uma desigualdade social que o
transforma no país mais desigual do planeta, não é coisa pequena você reduzir a
desigualdade social e incluir pessoas que
em um primeiro momento, seja apenas
para consumo, isso acaba sendo um
processo de cidadania.

J S : E t omando como exemplo o
governo f ederal, a princípio, e comparando como f oi a era F H C , que
f oi um momento de desmont e da
área pública, como você t em avaliado o momento at ual? Você acha
que nós est amos num caminho dif erent e do que est ava sendo f eit o?
TV: É outra agenda. Mesmo as pessoas
mais críticas do governo Lula não podem
deixar de admitir que nós tivemos uma
outra agenda, e eu dou somente um
exemplo: todas as vezes que tivemos
uma crise, por menor que ela fosse, a

J S : E porque você acha import ant e
invest ir no serviço público?
TV: Porque a gente não pode continuar
vivendo uma periferização na sociedade
onde alguns espaços são construídos
para alguns segmentos que têm quase
tudo, seja em concessão do Estado, seja
pela pressão que exerce sobre o Estado
enquanto outros segmentos ficam a mercê quase que de uma benesse. Por exemplo: você tem em Curitiba espaço que é
destituído de qualquer serviço público.
Por mais que tenha escola, creche não
tem um único teatro, cinema, escola de
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dança além de 5 bairros centrais de Curitiba,
na periferia não tem nada. Isso já basta para
mostrar qual leitura tem a prefeitura sobre
a população de Curitiba. Acredito que esse
é o espelho de uma sociedade desigual e
que aqueles que são privilegiados com isso
transformam essa sociedade em algo cada
vez mais desigual.
É por isso que falo da linha verde. Ela
foi impensada! Gastaram R$ 300 milhões
para construir um t recho de rodovia
urbanizado e não construíram uma única
creche, um único espaço público de lazer
em torno disso. Esse é o perfil de uma
administração excludente.
J S : Você t ambém t em uma cart ilha
sobre assédio moral. Na pref eit ura a
gente vive recebendo est e t ipo de
denúncia. Qual o seu interesse, porque f ez a cartilha?
TV: Começamos o debate sobre o assédio
moral em 96. Infelizmente acho que hoje,
na sociedade, é visto de uma forma diferenciada do que há 20 anos. Assédio moral é
crime e tem que ser tratado como crime.
Isso me parece que só aconteceu devido a
várias tentativas de sindicatos e movimentos sociais que fizeram cartilhas e mostraram àquele trabalhador que ele não poderia ser humilhado e desqualificado. Precisamos conseguir fazer outros debates como
este, como no caso da defensoria pública.
É assim que nós transformamos a sociedade. Nós não precisamos das leis, precisamos da consciência política das pessoas,
elas têm que saber que têm o direito.
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Curtas

Faculdade do Dieese é
liberada pelo MEC
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) conseguiu a liberação do Ministério da Educação (MEC) para abrir
uma escola de Ensino Superior. O Governo Federal assinou a concessão por
10 anos de um prédio pertencente à União, no centro de São Paulo, que
funcionará como sede da Escola Dieese de Ciências do Trabalho. Segundo a
entidade, a escola proverá cursos de graduação e pós-graduação, além de
disciplinas de especialização para dirigentes sindicais.
Há a intenção também de fazer com que as disciplinas oferecidas pela Escola
do Dieese possam ser cursadas como optativas por estudantes de outras
universidades. O Dieese já assinou convênio com a Universidade Federal da
Bahia (UFBA) para intercâmbio de pesquisas e trabalhos.
Fonte: TIE-Brasil

Mulheres trabalham mais e
ganham menos em toda a
América Latina
A carga de trabalho, remunerado e doméstico, das mulheres é superior a dos
homens em toda a América Latina, segundo documento divulgado pela
Comissão Econômica para a América Latina (Cepal). Os dados foram apresentado na 11º Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do
Caribe, realizada em julho, em Brasília.
No Brasil, as mulheres dedicam 56,6 horas semanais ao trabalho enquanto os
homens ocupam 52 horas. No México, no entanto, as mulheres dedicam 76,3
horas contra apenas 58,4 dos homens.
Fonte: Imprensa Confetam

Tortura no Brasil é ignorada
por juízes e promotores
A tortura continua sendo uma prática rotineira por parte dos agentes do Estado
no Brasil. E o pior, recebe apoio de delegados, juízes e promotores públicos.
Esse diagnóstico foi feito pela Pastoral Carcerária, da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), que divulgará um relatório completo na próxima
segunda-feira (02). O assessor jurídico da Pastoral, José de Jesus Filho,
acredita que o corporativismo é um dos principais incentivos para os torturadores.
“Esse encobrimento se dá de várias formas. A primeira é desmerecer a palavra
do torturado. Eles sempre assumem a palavra do agente público, do torturador, como presunção de verdade. Só pela própria condição de preso, tudo o
que ele fala é mentira. É uma ficção criada por promotores e juízes que é difícil
de compreender.”
De acordo com a Pastoral, a tortura em delegacias e carceragens é praticada
por policiais civis. Os crimes praticados por policiais militares ocorrem nas
ruas, em residências ou estabelecimentos privados, como supermercados.
José de Jesus acredita que ficou mais difícil combater a prática da tortura
depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de revisão da Lei
da Anistia.
Fonte: Rádioagência NP

Há 4 anos sem reajuste, servidores
de Guarapuava se mobilizam
Os s ervido res mun icipai s de
Guarapuava estão mobilizados diante
das negativas do prefeito Fernando Ribas
Carli (PP) que até o momento não se
dispôs a negociar com o Sindicato dos
Servidores, Funcionários Públicos e Professores Municipais de G uarapuava
(Sisppmug). Após realizarem operação
tart aruga por uma semana, eles aguardam uma proposta de reajuste de salários. Na última reunião de negociação,
representantes da administração disseram que não concederiam nenhum reajust e, mantendo 0% para 2010, repetindo o que ocorreu nos últimos três anos.

A diretoria do Sismuc declara apoio à
mobilização e faz referências à situação
do serviço público municipal em geral. “A
gente percebe que é constante a tentativa de precarização do serviço público,
principalmente na desvalorização dos servidores. Por isso a mobilização é a única
saída”, afirma Diogo Monteiro.
Além das questões salariais, a categoria também reivindica a democrat ização dos locais de trabalho, melhores condições para exercício das funções e fim
das perseguições a trabalhadores. No dia
9 eles realizam nova assembleia com a
presença de representantes do Sismuc.

Eleições 2010

Documento denuncia teorias
e práticas de José Serra
Sob o título “Serra: impostura e golpe
contra os trabalhadores”, CUT, Força,
CGTB, CTB e NCST denunciam que “o
candidato José Serra (PSDB) tem se apresentado como um benemérito dos trabalhadores, divulgando inclusive que é o
responsável pela criação do FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador) e por tirar do
papel o Seguro-Desemprego. Não fez nenhuma coisa, nem outra. Aliás, tanto no
Congresso Nacional quanto no governo,
sua marca registrada foi atuar contra os
trabalhadores”.
Na Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988), o candidato tucano votou reiteradamente contra os trabalhadores, assinala o manifesto: “Serra não votou pela redução da jornada de trabalho
para 40 horas; não votou pela garantia de
aumento real do salário mínimo; não votou pelo abono de férias de 1/3 do salário;
não votou para garantir 30 dias de aviso
prévio; não votou pelo aviso prévio proporcional; não votou pela estabilidade do
dirigente sindical; não votou pelo direito
de greve; não votou pela licença paternidade; não votou pela nacionalização das
reservas minerais”.
Já em 1994, diante da proposta de
Revisão Constitucional, lembram as centrais, “Serra apresentou a proposta nº
16.643, para permitir a proliferação de
vários sindicatos por empresa, cabendo
ao patrão decidir com qual sindicato pretendia negociar. Ainda por essa proposta,
os sindicatos deixariam de ser das categorias, mas apenas dos seus representados.
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O objetivo era óbvio: dividir e enfraquecer
os trabalhadores e propiciar o lucro fácil
das empresas. Os trabalhadores enfrentaram e derrotaram os ataques de Serra
contra a sua organização, garantindo a
manutenção de seus direitos previstos no
artigo 8º da Constituição”.
Conforme o manifesto, “é por essas
e outras que Serra, enquanto governador
de São Paulo, reprimiu a borrachadas e gás
lacrimogêneo os professores que estavam reivindicando melhores salários; jogou a tropa de choque contra a manifestação de policiais civis que reivindicavam
aumento de salário, o menor salário do
Brasil na categoria; arrochou o salário de
todos os servidores públicos do Estado de
São Paulo”.
Fonte: Imprensa CUT
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Vitória histórica

Senado aprova 30 horas
para assistentes sociais
Os assistentes sociais já podem
comemorar: o projeto de lei 152/2008,
que define a jornada máxima de trabalho da categoria em 30 horas semanais
sem redução salarial, foi aprovado no
plenário do Senado Federal. Após anos
de lutas em defesa dos direitos e em
busca de melhores condições de trabalho, a categoria conseguiu uma vitória
histórica para os profissionais do Serviço Social. O PLC 152/2008 segue agora para sanção do presidente Lula.
Cerca de 3 mil assistentes sociais,
estudantes e movimentos sociais se
uniram no Ato Público na Esplanada dos

Ministérios para pressionar os parlamentares a votarem o projeto e foram ao
Senado para acompanhar a votação, a
qual foi aprovada por unanimidade. Na
saída do Congresso, assistentes sociais e
estudantes, às lágrimas de alegria, cantaram juntos “Pra não dizer que não falei das
flores”, de Geraldo Vandré.
A medida representa um importante
passo para os servidores de Curitiba, também. A questão pode agora, ser abordada
com o peso da decisão em nível federal
para o debate do plano de cargos, carreiras e vencimentos que está em andamento na prefeitura e e pelo coletivo da FAS.

Defesa social

Negociações dos guardas
podem ser retomadas este mês
Os guardas
D iogo Monteiro,
Adriano Pereira e
Everson Camargo,
membros da comissão dos guardas municipais, reuniramse no último dia 29,
com o diretor do departamento da guarda municipal Odgar
Nunes Cardoso. A
conversa foi a respeito dos encaminhamentos das negociações que estavam em andamento
antes da nomeação do novo secretário
de defesa social.
Segundo Odgar, o secretário solicitou um prazo para estudar todos os
temas que estavam em negociação,
porque ele pretende participar pessoalmente das reuniões. De acordo com o
diretor, a retomada dos debates deve
acontecer em meados de agosto. Também houve garantias de que toda proposta de mudança do plano será transmitida primeiramente ao sindicato.
Foi esclarecido também o boato
de que o Descanso Semanal Remune-

tura está lançando uma nova operação
com rondas nos terminais e parques nos
finais de semana.
Outra informação de interesse da
categoria é que novas armas estão chegando; 93 no total. Os procedimentos
para retirada de munição serão alterados, segundo Odgar. Uma normativa a
ser publicada determinará que os guardas utilizem apenas munição fornecida
pela prefeitura. A respeito deste tema,
ainda, serão oferecidas 200 vagas para
curso de tiro com pistola.
Os representantes dos guardas reafirmaram que a decisão caberá sem-

rado (DSR) poderia ser extinto. Segundo
Diogo Monteiro, o repasse feito é de que
isso não vai acontecer, porque a prefei-

pre aos trabalhadores, a partir das reuniões do coletivo. A próxima está marcada
para o dia 19 de agosto.

Coisa do passado

Após investigação, diretora é repreendida por assédio moral nas avaliações
Constrangimento, assédio moral,
autoritarismo, desrespeito. Essas são
algumas das palavras que podem ser
usadas para o que ocorre quando se
adota uma política de recursos humanos
baseada em remunerações variáveis
como no caso da PMC. Um exemplo é o
da Escola Municipal Helena Colody, do
Pinheirinho. Contrariando o decreto 626/
2006, sobre as orientações para avaliação do PPQ da educação, a diretora Izabel
Maria de Lima expôs cada inspetor a julgamento público.
Nas atas das reuniões realizadas no
dia 3 de maio consta um comentário,
observando que o servidor em questão
deveria melhorar seu auto-controle. “A

servidora colocou que está se sentindo
menosprezada, mas o conselho de escola coloca que isto é para seu próprio crescimento, foi novamente colocado para a
funcionária que esta precisa ter mais
autocontrole (sic)”, diz o trecho de uma
das atas.
A prática foi comunicada ao Sismuc
pelos servidores que, prontamente, buscou informações sobre os fatos. Questionada por diretores do sindicato, Izabel
disse não ver nenhum problema nos procedimentos que vinha adotando.
Receando que este tipo de prática
pudesse ocorrer em outros locais, uma
reunião com a secretaria de educação foi
agendada. No encontro ficou claro que a

atitude da diretoria da escola era
unilateral e não correspondia a nenhuma orientação da secretaria. Um
memorando encaminhado pela chefe de núcleo Consuelo Moreira de Sá
tratou de repreender o procedimento. Além de exigir que as avaliações
sejam restritas ao trabalho das equipes profissionais, o documento também esclarece que “as orientações
que se fizerem necessárias para o
aperfeiçoamento da rotina individual de trabalho de cada inspetor, deverão ser apontadas pela chefia imediata,
no formulário de avaliação individual”.
Mais problemas
Este parece não ser o único problema
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na relação entre servidores e chefias na
escola. Novas denúncias de assédio moral contra inspetores estão sendo averiguadas pelo sindicato.

Agosto de 2010

12
Coluna Cultural
Calendário de Lutas

Sinópse: Ficção ou
futura realidade?

09/08 - Coletivo dos fiscais
Horario: 19 horas
Local: Sismuc

Num futuro não muito distante a sociedade mergulha num caos, com
recursos naturais escassos e onde a Metro, uma grande corporação, monopoliza todos os bens de consumo e serviços. A animação de Tarik Saleh, rica em
detalhes, se passa em Estocolmo (Suécia), e fala da vida de Roger, trabalhador
de um call center.Cansado da monotonia e da mediocridade do cotidiano, ele
começa a desconfiar da capacidade de autonomia dos indivíduos. Seu interesse o leva a descobrir uma rede, mantida pela Metro, que controla os pensamentos das pessoas, fazendo com que sintam desejo de consumir e tornando
a todos inertes à situação em que se encontram. Metropia é uma crítica a
sociedade de consumo, aos meios de comunicação de massa e um convite ao
questionamento sobre o que
estamos fazendo de nossas vidas.

11/08 - Assembleia dentistas
e médicos
Horário: 18 horas
Local: Sismuc
11/08 - Ato dos trabalhadores
Horário: 16 horas
Local: Em frente a prefeitura
12/08 - Grupo de estudos
dos educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

F icha t écnica:
Título Original: Metropia
Gênero: Animação, Ficção Científica ,
Thriller
País: Suécia
Direção: Tarik Saleh
Roteiro: Fredrik Edin
Elenco: Vincent Gallo (Roger - voz) e
Juliette Lewis (Nina - voz)
Ano de lançamento: 2009

13/08 - Coletivo trabalhadores da educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Este filme está disponível na biblioteca
do Sismuc.

14/08 -Grupo de estudos
dos trabalhadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

Resenha:
Meta-amor-fases
Luta e paixão são temas que estão em todos os poemas de “Meta-amorfases”, do militante e professor Mauro Luis Iasi. Luta árdua e diária para se
manter vivo mesmo em limitadas condições materiais de vida, luta contras os
exploradores.
Paixão pela mulher amada, companheira de lutas e sonhos; paixão por
todos da classe trabalhadora, por cada um dos que sofrem as durezas desse
sistema social, que mata, adoece, gera tristezas. Sobretudo, paixão por
acreditar que é possível transformar essa vida!
Os poemas são uma das possibilidades de nos unir enquanto classe
trabalhadora, a partir da identificação do sofrimento e paixões também no outro e da percepção que só sendo classe, e não indivíduos
isolados, é que se pode lutar e conquistar.
“Meta-amor-fases” é uma coletânea que
reúne poemas de diferentes momentos: Aula de
Vôo (1985-2000), Toda Paixão e Metamorfases
(2000-2007).
F icha bibliográf ica:
IASI, Mauro Luis. Met a-amor-f ases. São Paulo:
Expressão Popular, 2008.

14/08 - Seminário PCCV
SUAS
Horário: 8 horas
Local: Sismuc
16/08 -Coletivo da saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
19/08 - Coletivo dos Guardas Municipais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
19/08 - Grupo de estudos
dos educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
23/08 - Coletivo da educação
Horário: 19 horas
Local:Sismuc
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23/08 - Coletivo dos fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
27,28,29/08 - 9º Congresso
do Sismuc
Local: Associação dos Bancários – Praia de Leste
31/08 - Reunião Representantes
Horário: 9 horas e às 14
horas
Local: Sismuc
02/09 - Coletivo dos Guardas
Municipais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
03/09 - Coletivo trabalhadores da educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
06/09 - Coletivo fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
16/09 - Coletivo dos Guardas
Municipais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
17/09 - Coletivo trabalhadores da educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
24/09 - Coletivo trabalhadores da educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc
25/09 - Seminários profissionais da educação
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

