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Embora a Fundação amplie a gratificação para os tra-
balhadores, alguns ficam de fora e o prazo estipulado para a 
conquista é considerdo muito longo.

ATENÇÃO

 

CONQUISTA

 
 

Com a greve, educadores 
conquistam eleição 
de direção

Entrevista
O livreiro dos 

movimentos 
sociais

CAMPANHA DE LUTAS

Participação da categoria 
será determinante

Conquistas das 
mobilizações

Mobilizações na saúde revertem em conquistas também 
para os excluídos, ASB e euxiliares de enfermagem.

Críticas à terceirização 
do Hospital do Idoso 
ganha força

Confira a matéria completa sobre os 5 dias de greve 
dos educadores da Prefeitura nas páginas 3 e 4.
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Mês de abril tem como destaque as 
mesas de negociação e a necessidade 
de pressão dos trabalhadores.
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NAS RUAS E NAS REDES

Assim escreveu a mais de cem anos atrás um certo intelectual alemão. Muito certamente, pre-
vendo que a única solução para a classe trabalhadora para desprender-se das amarras dos donos do 
poder seria na unidade de suas forças. E nesta época, muito tempo depois, eis que a máxima de Karl 
Marx prevalece como uma verdade a ser sustentada por nós trabalhadores. 

A nossa história recente enquanto servidores municipais é mais do que suficiente para comprovar 
que as conquistas não se dão de outra forma, senão pela luta. Com todos os empecilhos possíveis, con-
seguimos arrancar nos últimos anos avanços que nos pareciam inalcançáveis, mas nunca desistimos. 

Em 5 de dezembro de 2011, iniciava em Curitiba aquela que se tornaria uma das greves mais 
longas na história do serviço público no Brasil, a Greve dos Excluídos. Com 74 dias de paralisação, os 
servidores da saúde que haviam ficado de fora do projeto das 30 horas traçaram o seu destino. Mas 
somente hoje, passados mais de dois anos é que os louros dessa greve e das mobilizações poderão 
se colhidos. Com o encaminhamento do Projeto de Lei que reduz a jornada dos “Excluídos da Saúde” à 
Câmara de Vereadores no último dia 12 de março, mais uma vitória da luta dos servidores se concretiza, 
com 532 servidores beneficiados.

Na nossa experiência enquanto trabalhadores, podemos perceber que se as coisas caem do 
céu pra alguém, com certeza não é pra nós. Infelizmente o resultado das nossas ações nem sempre 
tem efeito imediato, mas sem sombra de dúvidas as conquistas vêm. Temos como alguns exemplos, 
a incorporação do PPQ no ano passado, dando um pontapé inicial ao fim da meritocracia dentro do 
serviço público de Curitiba. A jornada de trabalho otimizada de 36 horas semanais para os agentes 
administrativos da saúde complementada por quatro horas semanais de curso de aperfeiçoamento 
sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Conquista da extensão da gratificação para todos os servidores 
da FAS, pauta essa existente desde 2011. Comprometimento da gestão com a implantação do Pro Fun-
cionário, programa do Governo Federal que visa a qualificação dos Trabalhadores de Escola e que está 
previsto para ter início no segundo semestre deste ano. E agora mais recentemente temos os avanços 
dos educadores que, após duas greves e sete dias de paralisação, conquistaram a eleição para direção 
de Cmei’s com previsão de início para 2015, aposentadoria especial e mantêm-se firmes na discussão 
das 30 horas.

Agora, não devemos ter dúvidas da nossa força enquanto trabalhadores e mais do que isso, 
que nos guiemos pela frase que intitula esse editorial. Devemos também ter em mente que para que as 
mudanças aconteçam, entendamos que o sindicato é uma democracia participativa, na qual todos os 
servidores devem atuar para conquistar avanços, ao contrário do modelo de democracia representativa, 
onde alguns poucos atuam e decidem por toda a coletividade. Para isso, ao invés de questionar “o que 
o sindicato está fazendo por mim?”, devemos nos perguntar: “O que eu e meus colegas de trabalho, 
através do sindicato, podemos conquistar para a coletividade?”. Esse é talvez, o primeiro grande passo 
em direção às conquistas juntamente com participação dos delegados dos locais de trabalho nas re-
uniões mensais, da participação nos coletivos das categorias, da participação nos espaços de formação 
onde podemos nos munir de argumentos para o debate e em todos os demais espaços. 

Diretori do Sismuc

Por Manoel Ramires

A página do Sismuc no Face-
book atingiu um número 
gigantesco de acessos no 

fim da greve dos educadores. Desde 
a foto das educadoras acorrentadas 
em frente à Prefeitura, até o anúncio 
do fim da greve, pelo menos 138 mil 
pessoas viram as postagens publica-
das pelo sindicato. Isso em dois dias.

A postagem mais visualizada 
foi a foto das educadoras acorren-
tadas à Prefeitura de Curitiba e em 
greve de fome. A ação ocorreu às 
21h30 do dia 21 de março (sexta-fei-
ra). Com a foto se buscava mesa de 
negociação com o prefeito Gustavo 
Fruet. Fato que ocorre no sábado, 
por volta das 13 horas. A publicação 
teve 38 mil visualizações e 847 com-
partilhamentos (apuração fechada 
na segunda-feira) e mais de 380 cur-
tidas. Esses números são recordes 

na Fan Page do sindicato, que conta 
com mais de 6 mil “fãs”.
Site

O site do Sismuc (sismuc.
org.br) também foi muito acessado 
durante a greve e no último mês. 
Foram mais de 30 mil visitas indi-
viduais e quase 90 mil páginas aces-
sadas. Desses números, 62% foram 
de visitantes frequentes da página e 
37% de IPs diferenciados. As visitas, 
inclusive ocorreram nos EUA, Rei-
no Unido e Chile. Outro dado in-
teressante é o tipo de acesso ao site. 
Segundo Michel Dohms, que desen-
volve o site, 20% dos acessos vieram 
de plataforma ‘mobile’: “O Sismuc 
dobrou as visitas durante a greve. 
Saltamos de 800 visitas diárias para 
1,5 mil visitas, tendo pico de 3,5 mil 
acessos indi-
viduais no                  
dia 20”, ava-
lia Dohms. 

Trabalhadores do mundo, uni-vos! Página do Sismuc nas 
redes sociais teve mais 

de 200 mil visualizações

Adicione a página do Sismuc no Facebook. >>>
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Encontre documentos e leis na página 

do Sismuc com facilidade. 
www.sismuc.org.br/documentos.asp

www.sismuc.org.br/legislacao.asp.
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Educadores encerram greve 
após avanços em sua pauta

Fessmuc apresenta 
pauta na Assembleia 
Legislativa

Por Manoel Ramires

Correntes que 
libertam. Após 
cinco dias in-

tensos de greve com 
direito a acorrentam-
ento e greve de fome, 
os educadores mu-
nicipais de Curitiba 
encerraram a greve. 
Com a decisão, voltou 
ao normal o funcio-
namento dos Centros 
Municipais Infantis de 
Curitiba. O retorno só 
foi possível depois que 
o prefeito Gustavo 
Fruet determinou a re-
alização de uma força 
tarefa e apresentação 
de cenários possíveis sobre a jornada e demais pontos 
de valorização da educação infantil até 8 de abril.

O compromisso da gestão com os trabalhadores 
é de apresentar diversos cenários possíveis, incluin-
do contratação profissional e impactos financeiros, 
no dia 8 de abril ao prefeito e aos trabalhadores. Os 
cenários possíveis vão desde a jornada de 40 horas e 
hora atividade de 33%, jornada de 30 horas com hora 
atividade de 20 ou 33%, além de outras possibilidades.
Conquistas

A mobilização dos educadores trouxe resulta-
do positivo para a categoria. Um deles é a sinalização 
da aposentadoria especial de 25 anos. O critério deve 
ser adotado a partir do novo Plano de Carreira. Ou-

tro ponto de conquista é a valorização da formação 
profissional. Mesmo ainda não sendo o ideal, o edu-
cador com formação superior (70% da categoria) ga-
nhará acréscimo substancial no contracheque. A greve 
ainda começou a solucionar impasse sobre a eleição de 
direção, que era negada pela gestão e poderá ser imple-
mentada até 2015. 
Indicativo de greve e ações

Os educadores decidiram pelo indicativo de 
greve a partir do dia 8 de abril. A decisão foi toma-
da como forma de manter a mobilização para que a 
gestão entenda que a pauta é a isonomia com o ma-
gistério. Outra decisão da assembleia foi realizar ato 
no dia 29 de março, aniversário de Curitiba.

Por Manoel Ramires

A Federação dos Sindicatos de Servidores Mu-
nicipais Cutistas apresentou a pauta dos 
trabalhadores na Assembleia Legislativa do 

Paraná. A presidente da Fessmuc Cibele Campos co-
brou compromisso dos deputados em favor da pau-
ta dos trabalhadores. Os principais itens da pauta são 
ganho salarial, cumprimento da Lei do Magistério e 
condições de trabalho. Também no plenário, a diretora 
da Confetam (Confederação dos Trabalhadores Munic-
ipais) Irene Rodrigues, adicionou o problema da tercei-
rização do serviço público como assunto principal dos 
trabalhadores.

O Paraná tem 300 mil servidores municipais. 
Destes, 60 municípios e 100 mil trabalhadores são re- 
presentados pela Fessmuc. Com a força dessa represen-
tação, a presidente Cibele Campos pediu aos deputados 
estaduais que conversem com os prefeitos para que 
abram ou avançam no debate da campanha de lutas. 
Cibele informou que Curitiba e São José dos Pinhais, 
Mandaguari e Maringá fizeram greve ou mobilizações 
em março porque suas pautas não são atendidas. “No 
estado, as pautas se complementam ou se repetem. Es-
tão na pauta os planos de carreira. Também estão o piso 
nacional do magistério e o cumprimento dos 33% de 
hora atividade. É grande o número de municípios que 
descumprem as leis”, relatou.

O deputado estadual Tadeu Veneri chamou im-
portância para o atendimento da pauta. Ele abriu a ses-
são para que as dirigentes sindicais se pronunciassem. 
“Há alguns dados fundamentais para que os deputados 
entendam a situação das cidades. São diversos temas 
relevantes que precisamos debater”, enfatizou.
Carta Sindical

A Fessmuc conseguiu a carta sindical em março.  
Para Cibele Campos, o reconhecimento aumenta a re- 
presentatividade dos trabalhadores. “Infelizmente tive-
mos que procurar a via judicial porque o Ministério 
do Trabalho não fez o seu papel. Isso significa compa- 
nheiros e companheiras que estaremos mais municia-
dos para nossas lutas”, conclui.

Foto: Manoel Ramires

Cibele Campos e Irene Rodrigues solicitaram aos deputados
paranaenses que pressionem prefeitos a atender as pautas dos municipais.

O compromisso da gestão com 
os trabalhadores é de apresentar 

diversos cenários possíveis



Por Pedro Carrano 

A greve dos educadores começou 
no dia 18 de março e se manteve 
durante cinco dias, sempre com 

uma média de 90% dos cmeis total ou par-
cialmente parados. Os pais e a comuni-
dade apoiaram a mobilização e os educa-
dores no decorrer dos dias de greve.

Uma das mensagens principais 
dos educadores naquele momento que 
resumia as bandeiras do segmento era a 
valorização. “Como educador, eu come-
cei a participar dos movimentos sociais da 
categoria. É uma luta justa, por uma classe 
que precisa ser valorizada, que tem se es-
forçado muito”, avalia Clayton Jhonatas 
Padilha, uma das lideranças do movimen-
to, educador no cmei Centro Cívico há um 
ano e meio.

Primeiro dia da greve: 
ausência de propostas na mesa 

Logo no primeiro dia de greve ocor-
reu mesa com a gestão. Porém, a comissão 
de negociação do sindicato teve que reti-
rar-se da mesa com as Secretarias de Gov-
erno, Recursos Humanos e Educação. Na 
avaliação do Sismuc, faltava a presença de 
Gustavo Fruet. Esta cobrança durou de se-
gunda a sábado, pela presença do prefeito 
em mesa. 

Mais do que isso, a retirada de mesa 
no primeiro dia de negociações ocorreu 
devido à falta de proposta sobre o tema 
das 30 horas. Isso apesar de o grupo técni-
co de trabalho estar reunido há mais de um 
mês. “A Prefeitura não apresentou dados 

de impacto”, critica Ana Paula Cozzolino, 
coordenadora geral do Sismuc. 

Segundo dia de greve: 
judicialização e resistência 

A não apresentação de cenários 
reais para o tema das 30 horas deu o tom 
das reuniões seguintes com o secretariado. 
Com isso, a greve seguiu sendo aprovada 
em assembleia dos educadores, sempre 
cheias. Apesar da judicialização da greve, 
no segundo dia de greve (19), a partir de 
ação movida diretamente contra o sindi-
cato, os educadores seguiram em frente. 

A pauta dos 
educadores apresen-
ta grande legitimi-
dade, na avaliação de 
Ana Paula Cozzolino. 
Esse fator manteve 
a força da greve. “A 
greve foi o nosso últi-
mo recurso. A Prefei-
tura conhecia a nossa 
pauta há mais de um 
ano e não apresentou 
resultados. Seguim-
os com uma postura 
firme, lutando, en-
contrando caminhos 
para desmontar essa 
ação judicial”, avalia.

 
Reta final: descaso, 
acorrentamento e 
unidade da categoria

No dia 20 
(quinta), a comissão 

de negociação dos educadores passou o 
dia aguardando convocatória da Prefeitu-
ra para reunião. Porém, o chamado veio 
apenas perto das 18 horas. A informação 
foi passada à imprensa e depois ao sindi-
cato por meio da secretaria de Recursos 
Humanos.

Muitos membros da comissão de 
negociação, eleitos em assembleia, já não 
estavam no local. Muitos integrantes 
haviam ido embora para asseio pessoal e 
a assembleia da categoria já havia acon-
tecido duas horas antes. Daí a recusa do 
sindicato, mas com a sinalização de que a 

vontade era a negociação com o prefeito. 
No dia seguinte (21), plena sex-

ta-feira depois de sol, chuva e cansaço, ain-
da não foi daquela vez. Convocada para re-
união de negociação às 14h30, a comissão 
esperou sentado até às 18h30, mas o pre-
feito Gustavo Fruet não se deslocou até 
o gabinete da Prefeitura. No momento 
mais difícil da greve, em meio à decepção, 
a avaliação é de que a categoria se manteve 
unida e firme. “A maior conquista enquan-
to categoria foi a união de todos”, recorda 
Clayton Jhonatas Padilha, educador no 
cmei Centro Cívico. 

MOBILIZAÇÃO4
Acompanhe o Sismuc 
nas redes sociais:
facebook.com/sismuc.sindicato 
e @sismuc

BALANÇO DA GREVE Greve dos educadores mostrou união da categoria, mesmo com momentos 
de judicialização e falta de diálogo por parte da Prefeitura. 

Cinco dias 
de greve, 

entre o 
direito e a 

condenaçãoEducadores são ovacionados instantes antes de mais uma mesa de negociação.

Foto: Pedro Carrano



Por Pedro Carrano e Manoel Ramires

Em 7 de abril é comemorado o Dia Mundial 
da Saúde. A data foi criada em 1948 pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 

devida à preocupação de seus integrantes em 
manter o bom estado de saúde das pessoas.  O 
foco é conscientizar as pessoas sobre a importân-
cia da saúde nas suas vidas e no dia-a-dia, além de 
descobrirem formas de se cuidarem.

Todavia, a data também é utilizada como 
luta pelos trabalhadores da saúde. Em Curiti-
ba, frente ao descaso e à falta de condições de 
trabalho nas Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs), o segmento da Saúde decidiu se mobilizar 
na data comemorativa. Eles denunciam a falta de 
equipamentos e as ferramentas necessárias, o que 
impede um atendimento completo à população. 

Muitas vezes chegam a faltar medicações 
emergenciais e também materiais básicos para o 
atendimento, como seringas, agulhas, algodão, 
entre outros. “Assim como o pedreiro não tra-
balha sem suas ferramentas, a equipe de enfer-
magem não pode mais trabalhar sem os equipa-
mentos básicos para o exercício profissional”, 
afirma Sônia Nazaret, auxiliar de enfermagem e 
integrante da coordenação do Sismuc. 
Indignação e pautas não cumpridas
	 Os acordos de 2013 que não foram cum-
pridos pela Prefeitura de Curitiba também é um 
assunto que causa indignação. “Sentimos-nos 
desvalorizados, não foi cumprido um terço do 
que foi prometido. Paramos 30 minutos, fizemos 
várias mobilizações em 2013 e não aconteceu 
nada. A saúde está doente”, critica Sônia Nazaret, 
auxiliar de enfermagem.  	 A falta de valorização 
financeira tem levado os trabalhadores a pedirem 
remoção das UPA’s para outros serviços, com 
menor sobrecarga emocional e demanda.  
Alerta à população

Os servidores da saúde lamentam que 
os problemas da gestão sejam dirigidos aos tra-
balhadores. Para eles, a pressão deve ser exercida 
no governo. “As extremas dificuldades no setor 
não são culpa dos servidores, que ficam como a 
vidraça da má prestação do serviço. Eles fazem o 
que podem no atendimento, mas a má prestação 
do serviço é responsabilidade da Prefeitura”, ava-
lia Irene Rodrigues, da coordenação do Sismuc.

Você sabia que o Sismuc disponibiliza uma 
biblioteca e videoteca para empréstimo 

gratuito aos sindicalizado?MOBILIZAÇÃO 5

NUNCA DESISTIR

Episódios que 
marcaram 
a greve
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Vigília e correntes
Àquela altura, já havia 

uma vigília dos educadores 
em frente à sede da Prefeitu-
ra. Na noite de sexta-feira, seis 
mulheres, entre educadoras e 
dirigentes do sindicato, acor-
rentaram-se como forma de 
denunciar ao mundo o descaso 
com a situação dos educadores. 
O gesto teve efeito e, no dia 
seguinte todo o secretariado 
apareceu logo pela manhã. Gus-
tavo Fruet finalmente surgiu e 
sentou em mesa para negociar. 

Cenários reais sobre as 30 horas 
A greve do final de no-

vembro de 2013 deixou dois in-
dicativos importantes, ao lado da 
hora-permanência de 33%: a con-
quista da aposentadoria especial 
de 25 anos e eleição para direção 
nos cmeis. “Ainda que não ten-
ham sido implantadas, foram dois 
indicativos de conquista”,avalia 

Soraya Zgoda, do Sismuc. 

Avaliação
A dirigente avalia que 

a bandeira das 30 horas para a 
educação infantil se configurou 
como importante ao longo des-
sa luta. “Foi um avanço, com 
todos os seus reflexos, limites e 
possibilidades, está sendo feito 
o debate (sobre a jornada de 
trabalho do educador)”, analisa. 

A avaliação é de que o 
grupo de trabalho paritário 
entre sindicato e prefeitura 
ganhou o caráter de um grupo 
propositivo sobre a jornada de 
trabalho. No dia 8 de abril, o 
resultado deve ser real. “Há um 
encaminhamento necessário, 
que é o de apresentação dos es-
tudos propostos para discussão 
das 30 horas, com cenários con-
cretos para os 30 horas”, avalia 
Ana Paula Cozzolino, coorde-
nadora-geral do Sismuc. 

Protestos em UPA’s marcam o Dia 
Mundial da Saúde em Curitiba

 LUTA MUNDIAL



Antes da greve, Prefeitura alegava que não podia 
fazer a eleição porque a justiça impedia.

NO VOTO

Educadores conquistam 
direito a eleger direção
Por Manoel Ramires e 
Pedro Carrano 

Os educadores já conquis-
taram uma importante 
mudança com a greve: o 

entendimento de que é possível ser 
realizada a eleição de direção dos 
Centros Municipais de Educação 
Infantil. Antes da greve, a Secretaria 
de Educação dizia que o Ministério 
Público era contra a escolha no voto, 
como ocorre nas escolas munici-
pais. A mudança ocorreu após duas 
reuniões. Na primeira, o MP disse 
que dá prioridade para a criação de 
vagas em cmei’s do que impedir a 
eleição e de que se pode para o ma-

gistério, pode também para o ensino 
infantil. Já a segunda reunião, com 
a Subprocuradoria Geral do Estado 
definiu condições e prazos para que a 
eleição seja realizada até 2015.

Como tarefa para o Ministério 
Público ficou definido a instauração 
de um procedimento e, ao final, pare-
cer sobre o tema. O sindicato, por sua 
vez, encaminhará ao MP um relatório 
técnico sobre a gestão democrática na 
rede pública de educação. Já a Secre-
taria de Educação deve se posicionar 
sobre a eleição na educação (ma-
gistério) e se o processo não trouxe 
prejuízo para o município.
MP dá aval

A promotora Hirminia Dori-

gan de Matos Diniz explicou que a lei 
estadual 1423/2003 adotou critérios 
para que houvesse a possibilidade de 
eleição de direção. Já em 2010, uma 
nova lei no mesmo sentido autorizou 
a eleição no Colégio Esta-   dual do 
Paraná. Para ela, como essas leis não 
foram questionadas, há sim prece-
dentes para que haja eleição. A pro-
motoria foi além e comparou a relação 
do ensino fundamental com o infantil: 
“Não se justifica uma dicotomia de 
normas. Ou seja, uma regra para o fun-
damental e outra para a educação in-
fantil. Ou se pode para todos (a eleição) 
ou pra ninguém. O questionamento é 
criar regras” para que seja feita essa 
eleição, esclareceu a doutora.

  
Resultado do Período   211.987,20
  
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  1.663.467,44
  
Mensalidades Recebidas   1.422.115,07
Recebimento de URPS   241.352,37
  
DESPESAS ADMINISTRATIVAS  1.459.150,69
  
Despesas com Pessoal   384.539,49
   
Salários e Ordenados   118.650,17
13º Salário    3.581,18
Rescisão    5.363,66
Férias    1.994,02
FGTS    17.265,93
INSS    56.622,70
Vale Refeição    22.015,60
Vale Transporte   7.100,10
Plano de Saúde   28.282,75
Imposto Sindical   973,85
Representação Sindical   122.689,53
  
Utilidades e Serviços   429.947,39
  
Associação de Classe ( Cut - Dieese )  97.364,34
Assinaturas - ADM   947,52
Energia Elétrica   3.945,25
Fornecimento de Agua   551,64
Aluguel    21.816,20
Condomínio    12.281,55
Telefone e Telegramas   13.966,90
Seguros    2.674,62
Serviços de Terceiros ( Assessorias )  276.399,37
  
  
Despesas Gerais   644.663,81
  
Manutenção Conservação e Limpeza  6.070,62
Combustíveis e Lubrificantes  6.614,58
Copa e Cozinha   4.329,59
Despesas com Condução   20.068,46
Despesas com Estacionamento  6.668,50
Despesas com Informática   4.140,90
Despesas Judiciais   30.090,82
Despesas com Cartório   326,32
Despesas com Xerox   7.075,70
Correios e Malotes   53.187,39
Eventos    123.269,56
Divulgações    24.286,46
Lanches e Refeições   8.772,65
Material de Escritório   6.544,49
Equipamentos de Telefonia   1.426,83
Manutenção de Veículos   3.633,98
Obras    8.487,50
Donativos e Doações   5.000,00
Formação    31.991,03
Políticas Sindicais   2.744,08
Campanha de Lutas   156.105,40
Organização Social   51.706,46
Organização de Base    50.740,92
Fundo Aposentados   11.000,95
Pagamento URPS   20.380,62
  
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  8.945,46
  
Despesas Financeiras   582,66
  
Tarifas/Taxas    582,66
  
Receitas Financeiras   9.528,12
  
Juros Recebidos ou Auferidos  9.528,12
   
IMPOSTOS E TAXAS   74.243,69
  
IPVA    332,72
IPTU    1.210,93
PIS    14.809,06
Cofins    22.702,66
CSLL    7.567,44
IRRF    27.620,88
  
RECUPERAÇÕES   72.968,68
  
Reembolso    268,64
PIS    14.809,06
Cofins    22.702,66
CSLL    7.567,44
IRRF    27.620,88
  
Saldo Disponível em 31 de Dezembro de 2013 356.154,73
Caixa    5.573,30
Conta Corrente   199.310,59
Poupança/Investimento   151.270,84
  
Resumo de Dezembro de 2013  
  
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  1.663.467,44
  
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  8.945,46
  
RECUPERAÇÕES   72.968,68
  
DESPESAS ADMINISTRATIVAS  1.459.150,69
Despesas com Pessoal   384.539,49
Utilidades e Serviços   429.947,39
Despesas Gerais   644.663,81
  
IMPOSTOS E TAXAS   74.243,69
  
Resultado Dezembro de 2013  211.987,20
  
Curitiba - PR, 10 de Março de 2014  

Demonstrativo de Receita
     e Despesas do Ano de 2013 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por Pedro Carrano

Após a divulgação 
da extensão da gra- 
tificação de 30% 

acenada pela Fundação de 
Ação Social (FAS), os tra-
balhadores reuniram-se em 
assembleia no último dia 3 
para debater questões como 
aplicação da medida e a si- 
tuação dos trabalhadores 
não contemplados pela con-
quista. 

Apesar da extensão da gratifi-
cação, há segmentos dos servidores 
não contemplados pela medida. A 
constatação é de que a proposta da 
Fundação sem abertura para nego-
ciação. Daí, a necessidade de orga-
nizar todo o segmento em torno 
de mudanças da proposta.  “Os tra-
balhadores do Conselho Tutelar não 
se enquadram. Liceus também não. 

Servidores de Cras e Creas serão en-
quadrados, porém em um proces-
so que se estende até 2017. Isso nos 
força a seguir mobilizando por uma 
conquista completa”, diz Ana Paula 
Cozzolino, coordenadora-geral do 
Sismuc. 
Participação sindical 

Os métodos de eleição da 
comissão pela gestão foram questio-
nados na assembleia. Na análise dos 

presentes, a definição de um 
grupo de trabalhadores con-
figurado como comissão de 
estudo não pode ter caráter 
deliberativo. Além disso, 
a eleição deve contar com 
a participação do sindica-
to. “Por mais democrática 
que seja, a gestão não pode 
escolher os trabalhadores, 
pois isso querendo ou não 
intimida. Indicação vinda de 
chefia, por exemplo, causa 

constrangimento. O representati-
vo e democrático é eleito pelos tra-
balhadores”, afirma Eduardo Recker 
Neto, coordenador do Sismuc.  
Encaminhamentos definidos em as-
sembleia 

Uma nova assembleia ocorre 
no dia 15 de abril (terça).  Ficou defini-
do também o encaminhamento de 
ofício à FAS cobrando posicionamen-
to oficial sobre as propostas da gestão.

COM TODOS, PARA TODOS Espaço dos servidores reafirma necessidade de 
mobilização do segmento por mais conquistas.

Foto: Pedro Carrano



QUEM LUTA FAZ ACONTECER

UTILIDADE PÚBLICA

Saúde deve ter aprovação 
de lutas históricas em abril
Por Manoel Ramires

O mês de abril pode ser fundamen-
tal para mudança na carreira de 
algumas categorias da saúde. 

Já estão na Câmara Municipal projetos 
de lei que reduzem a jornada de trabalho 
para os ‘excluídos da saúde’ e que mudam 
a carreira dos Assistentes de Saúde Bucal 
e Auxiliares de enfermagem para um nível 
acima. As leis são fruto das mobilizações 
dessas categorias e foram aceleradas após 
protestos dos trabalhadores em fevereiro 
e março.

Primeiro projeto a ir ao legislati-
vo municipal, a redução da jornada dos 
‘excluídos da saúde’ é uma luta iniciada 
em 2011 contra a exclusão de profissio- 
nais por parte do prefeito Luciano Ducci. 
Naquela época, o ex-prefeito reduziu a 
jornada para a enfermagem e para os ser-
vidores TSB e ASB, criando um grupo de 
profissionais da saúde que se mantinham 
na jornada de 40 horas. 

Agora, no Projeto de Lei, altera-se 

a lei 11000/2014 para que nove cargos e- 
xerçam a jornada de 30 horas. A mesma 
alteração de lei também abrange o cargo 
de médico veterinário. Contudo, a jorna-
da será de 20 horas. Outro ponto de des-
taque do projeto é o artigo 3º, que trata da 
remuneração. Segundo o artigo, “os ser-
vidores que tiveram a sua jornada de tra-
balho reduzida não sofrerão redução em 
seu vencimento básico”. Ao todo, 532 ser-
vidores são beneficiados com a redução.
Nível acima

Quanto aos profissionais ASB e 
auxiliares de enfermagem, a Prefeitura 
“enviou para a Câmara Municipal proje-
to de lei que cria os cargos de auxiliar de 
saúde bucal em saúde pública e de técni-
co de enfermagem em saúde pública. A 
proposta permitirá a transição para as 
novas carreiras de profissionais que hoje 
ocupam as funções de auxiliar de saúde 
bucal e de auxiliar de enfermagem, com 
melhoria salarial e novas perspectivas 
profissionais”, registra reportagem da 
gestão.

Por Pedro Carrano com informações de 

Gazeta do Povo e jornal Nova Democracia.  

O Brasil é o maior fornecedor 
mundial do mineral quartzo 
de silício para países da Eu-

ropa, Canadá e, sobretudo, China. Ex-
traído em estados como Goiás e Minas 
Gerais, o minério é importante para fa- 
bricar chips de computadores e painéis 
solares, também chamados de fotovol-
taicos. 

O problema é que até hoje o país 
exporta o mineral bruto por um baixo 
valor agregado e importa componen-
tes eletrônicos fabricados noutros 
países. Enquanto o preço do minério 
barateia com o tempo, as mercadorias 
produzidas a partir da matéria prima 
são 5.900 vezes mais caras.  “O que sai 
daqui por R$ 1 volta por R$ 1mil”, co-
menta Cícero Bley Junior, engenheiro 
de Itaipu, em entrevista ao jornal Gaze-

ta do Povo, em 2013, reforçando o pa-
pel subordinado do Brasil no mercado 
mundial. 
Complexo de beneficiamento 

A Itaipu Binacional tem o pro-
jeto de instalação de uma indústria de 
montagem de painéis solares, na cidade 
de Foz do Iguaçu, na fronteira brasilei-
ra. Maycon Vendrame, engenheiro, as-
sessor de energias renováveis de Itaipu, 
explica o objetivo: “A ideia do projeto 
é criar uma logística de beneficiamen-
to do silício em painéis fotovoltaicos. 
O Brasil exporta silício, que hoje sai 
como minério básico e volta em forma 
de painel”.  

O engenheiro explica que está 
em andamento um estudo de viabili-
dade econômica do projeto. “Queremos 
desenvolver energia renováveis, pouco 
exploradas devido ao custo. A tendên-
cia é bastante grande que se viabilize”, 
afirma. 

Já estão na Câmara Municipal e devem ser votadas neste mês leis 
sobre a redução de jornada e mudança na carreira de categorias.

Conquistas dos servidores da saúde foram cobradas do 
secretário em audiência pública realizada em fevereiro.

Foto: Manoel Ramires

Itaipu quer produzir
 silício em painéis solares

Reprodução internet



Editado por Manoel Ramires

O Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) divulgou 
dados alarmantes sobre se-   

xualidade e comportamento do bra-
sileiro. Um levantamento, baseado em 
informações do Ministério da Saúde, 
mapeou os casos de estupro no Brasil. 
Já uma pesquisa questionou a percepção 
sobre a violência contra a mulher. No 
primeiro caso, descobriu-se que 70% das 
vítimas de estupro no país são crianças 
e adolescentes. Dado agravado pela per-
cepção do brasileiro de que mulheres 
que utilizam roupas curtas “merecem 
ser atacadas”.

Os registros do Sinan de 2011 
demonstram que 89% das vítimas são 
do sexo feminino e possuem, em geral, 
baixa escolaridade. Do total, 70% são 
crianças e adolescentes. “As consequên-
cias, em termos psicológicos, para esses 
garotos e garotas são devastadoras, uma 
vez que o processo de formação da au-
toestima - que se dá exatamente nessa 
fase - estará comprometido, ocasio- 
nando inúmeras vicissitudes nos rela-
cionamentos sociais desses indivíduos”, 
aponta a pesquisa.
Proximidade e reincidência 

Em metade das ocorrências en-
volvendo menores, há um histórico de 

estupros anteriores. Para o estudo do 
Ipea, “o estudo reflete uma ideologia pa-
triarcal e machista que coloca a mulher 
como objeto de desejo e propriedade”. 
Ainda de acordo com a Nota Técnica, 
24,1% dos agressores das crianças são os 
próprios pais ou padrastos e 32,2% são 
amigos ou conhecidos da vítima. Em 
geral, 70% dos estupros são cometidos 
por parentes, namorados ou amigos/
conhecidos da vítima, o que indica que 
o principal inimigo está dentro de casa 
e que a violência nasce dentro dos lares.
Ataques às mulheres

Perguntando se ‘concorda’ ou 
‘discorda’, o Ipea pesquisou como a 
mulher é vista na sociedade e como é en-
carado a violência em casa. O resultado 
apontou para cultura machista e omissa 
a casos de agressão às mulheres. A per-
gunta “mulheres que usam roupas que 
mostram o corpo merecem ser ataca-
das” teve concordância de 26% dos bra-
sileiros.  Somado a isso está a percepção 
de que “Se as mulheres soubessem como 
se comportar, haveria menos estupros”. 
58,5% dos entrevistados concordaram 
integralmente ou parcialmente com a 
afirmação.  Para o Ipea, estes brasileiros 
pensam que “a violência parece surgir 
como uma correção. A mulher merece 
e deve ser estuprada para aprender a se 
comportar”, indica.
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Acompanhe as notícias do Sismuc 
pela rádioweb, em nossa 
página na internet: 
www.sismuc.org.br/radiosismuc.asp DENÚNCIA

SAÚDE NÃO SE VENDE O formato de gestão revela problemas encontrados nas 
fundações estatais de direito privado e falta de isonomia.

Por Pedro Carrano

O Hospital do Idoso é geri-
do pela Fundação Estatal de 
Atenção Especializada em 

Saúde (Feaes). O modelo de gestão pode 
ser definido como a transferência da 
gestão de um equipamento público por 
uma entidade de direito privado. Neste 
caso, há a contratação de mão de obra 
por esta entidade, inclusive para ativi-
dades-fim do hospital, que é a prestação 
de atendimento hospitalar. Transfere-se 
a gestão para uma entidade que não per-
tence à administração direta – ao con-
trário do que defende a Prefeitura. 

Até o momento, a crítica de 
sindicatos refere-se ao modelo de 
gestão do hospital, pois não há controle 
social. Há também falta de isonomia (i- 
gualdade) entre trabalhadores de difer-
entes categorias e com os profissionais 
do quadro próprio da Secretaria Muni- 
cipal de Saúde.

Embora a entrada do trabalhador 
no hospital seja feito via processo seletivo, 
o vínculo de trabalho é celetista (mais frágil 
do que quando há concurso público).
Atenção básica sem 
fluxo de informações

A reportagem do Sismuc visitou 
o hospital e constatou que a infraestru-
tura, acesso a leitos e equipamentos é 

boa. A questão, de acordo com Irene 
Rodrigues, coordenadora do Sismuc, é 
a “subutilização de uma estrutura de tal 
porte”, afirma.

No que se refere à integralidade 
da atenção no atendimento ao idoso, 
a avaliação de entidades sindicais é de 
falta de integração com as equipes de 
atenção básica, o que gera desencon-
tros e falta de compartilhamento de 
informações. “É necessário um fluxo de 
informação que permitisse a continui-
dade do atendimento. Se os profissio- 
nais pertencessem ao mesmo quadro, 
com certeza facilitaria a criação de iden-
tidade e um espírito de equipe de saúde 
em prol do bem estar do usuário”, de-
fine o Sindicato de Nutricionistas do 
Paraná (Sinpar).
Falta de isonomia

Hoje, não há isonomia entre os 
trabalhadores da saúde na aplicação 
da jornada de trabalho de 30 horas. Os 
profissionais da enfermagem, por e- 
xemplo, trabalham 36 horas.  “A con-
sequência da falta de gestão pública da 
fundação e da administração indireta é 
a falta de isonomia entre os profissio- 
nais da Prefeitura. Desse modo, a lei das 
30 horas não atinge todos aqueles que 
deveriam trabalhar para um serviço que 
é público”, define o Sindicato dos Nu-
tricionistas do Paraná. 

Entidades criticam gestão 
do Hospital do Idoso

Crianças e 
adolescentes 
são maioria 
das vítimas 
de estupro

ALERTA

Foto: Manoel Ramires
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Acompanhe as notícias na página do 

Sismuc e fique bem informado:
 www.sismuc.org.br.

FORMAÇÃO NA ESTANTE

ENTREVISTA

Os livros 
contribuem 
com a luta

Foto: Pedro Carrano

Maurício de Souza há doze anos é referência em Curitiba e no Paraná 
na venda de livros para os sindicatos e para as organizações sociais. 

Em qualquer evento político da esquerda, é certo que a mesinha de 
Maurício está estendida e oferecendo os lançamentos das editoras 

‘alternativas’. A origem do vendedor de livros está no movimento de luta 
por moradia. Na entrevista ao Jornal do Sismuc, ele fala da satisfação 

de lidar com livros e com literatura militante.

Por Pedro Carrano  

Jornal do Sismuc. Há quanto tempo você 
iniciou o trabalho de venda de livros?
Maurício de Souza: Estou pelo menos há 
doze anos vendendo livros. Antes de ini-
ciar, para contar um pouco como comecei a 
vender livros: Sou militante do movimento 
popular. Enquanto militante, tinha ajuda 
de custo para militar no movimento. Só que 
apenas isso chega um momento que não é 
suficiente. Tive que buscar outras fontes 
para sobreviver. Eu entrei e fui chamado a 
encabeçar um projeto chamado Brasil de 
Fato. Nesse momento que eu comecei a ter 
um outro tipo de remuneração. Nesse pro-
jeto, lançado no Fórum Social Mundial de 
2003, eu comecei a viajar pelo Paraná divul-
gando o jornal e fazendo assinaturas. Eu ia 
para os eventos, para as lutas dos movimen-
tos, e ao mesmo tempo estava vendendo o 
jornal e mantendo a minha militância. Só 
que só o jornal não era suficiente. Casado 
com o jornal surge uma editora chamada 
Expressão Popular, com livros baratos e 
de boa qualidade, para o conjunto da mi- 
litância. Aí eu entrei com o Brasil de Fato 
e com a editora Expressão Popular. Ia para 
várias atividades sindicais, de movimento 
popular, fazendo essa venda, e fui amplian-
do o leque para outras editoras do campo 
da esquerda. Onde eu mais fazia a venda 
era nas atividades da Reforma Agrária, nos 
encontros de agroecologia, encontros do 

MST e também 
nos sindicatos, 
principalmente 
dos professo- 
res. 

JS:  Como é esse contato com as organi-
zações? Seu maior público são os profes-
sores e os encontros massivos do MST?
MS: Eu, enquanto militante, tinha trânsi-
to no movimento 
popular e sindical, 
por isso o pessoal 
me chamou. Man-
tive esses conta-
tos e ampliei para 
várias entidades no 
campo da esquer-
da. E também sou 
convidado para 
várias feiras para 
mostrar os livros. 
É um trabalho des-
gastante em alguns 
momentos, mas 
ao mesmo tempo 
é prazeiroso ver 
que os livros es-
tão contribuindo 
para a luta. Então 
você sente o prazer 
quando vê os vários sindicatos lendo e as 
pessoas debatendo em cima dos livros que 
você está vendendo. 

JS: Em média, você participa de quantas 
atividades por semana?
MS: Tem semanas que vou a quatro ou 

cinco atividades, outras que eu só orga-
nizo para a semana seguinte. Há semanas 
de fazer cobranças. Mas na média são três a 
quatro atividades. Há desde pequenos cur-
sos de quarenta pessoas até seminários de 
400 pessoas. 

JS: Suas encomendas vem de dirigentes 
sindicais e pessoas com maior hábito de 
leitura, mas nesse trabalho você sente que 

consegue chegar 
também a base 
das categorias?
MS: Um sindicato 
que tem um longo 
processo de for-
mação é o sindica-
to dos professores 
da rede estadu-
al. Nos demais 
sindicatos a gente 
tem chegado, só 
que devagar. De-
pende do proces-
so de formação da 
própria entidade. 
No Sismuc, por 
exemplo, eu tenho 
vindo. Tem gente 
da base que se in-
teressa. Quando a 

gente vem a uma entidade, sabemos mui-
tas vezes que não venderemos muitos li-
vros, mas tentamos fazer a divulgação para 
que a base tenha acesso a isso. Interessante 
colocar que no Sismuc a gente vem a cur-
sos de formação e por exemplo foi aberto 
para eu fazer uma fala sobre os livros. No 

mesmo encontro, houve pessoas que ad-
quiriram o livro citado. Isso é importante 
estar falando sobre os livros. 

JS: Como você avalia a importância da lei-
tura na militância?
MS: É de fundamental importância na vida 
do militante, essa leitura ajuda o militante 
a conhecer um pouco mais, o processo de 
luta dos militantes no geral e com isso ele 
pode contribuir mais com a sua categoria 
e com o seu movimento, porque a leitura 
abre horizontes, a leitura é algo que quan-
do a pessoa toma gosto ela se apaixona. Eu 
tenho o retorno de muitos militantes: olha, 
aquele livro me ajudou no meu processo 
de formação, a dialogar com a base, a com-
preender como funciona a luta. Outros que 
ajudou no projeto do mestrado. Muitos 
perguntam: você lê todos esses livros?

JS: Que livros você citaria para a nossa ca- 
tegoria procurar?
MS: Um livro importante é o Consciência 
e Emancipação, do Mauro Iasi. Ele mostra 
o processo de consciência, mesmo no caso 
do sindicato, quando a pessoa tem um 
nível de consciência, mas o livro mostra 
todo o processo. Outro é a “Organização 
do Trabalho no Século Vinte”, que mostra 
a organização do trabalho desde o local 
do trabalho, como é organizado o método 
fordista e toiotista. Tem vários outros livros 
importantes, mas indicaria agora esses 
dois. Gostaria de terminar com uma frase 
de Mário Quintana: Os livros não mudam 
o mundo. Quem muda o mundo são as 
pessoas. Os livros só mudam as pessoas. 
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Servidor sindicalizado tem assessoria 
jurídica no Sismuc para questões 
trabalhistas. Basta agendar horário.  

CAMPANHA DE LUTAS

COTIDIANO
ABAIXO DA EXPECTATIVA

Gestão apresenta proposta abaixo da expectativa
Por Bruno Zermiani e Pedro Carrano

O Sismuc se reuniu no começo de 
abril com a Secretaria de Recur-
sos Humanos  para a apresen-

tação de propostas da gestão das pau-
tas gerais da categoria para 2014. Neste 
momento, foi apresentada a proposta da 
gestão para o piso salarial dos diferentes 
níveis de formação dos servidores.

A Prefeitura apresentou dife- 
rentes cenários de aumento no piso, de-
pendendo do nível de formação, para ser 
efetivado completamente até dezembro 
de 2014. O reajuste da inflação, de 5,38%, 
deve ser efetivado em abril. De acor-
do com os cálculos da Prefeitura, estes 
avanços devem atingir de 7 a 8 mil servi-
dores.

“Nós sabemos que é muito distan-
te do que o sindicato pleiteia, mas isso 
acontece por causa do achatamento sala-
rial que é muito grande, infelizmente. Te-
mos que fazer uma caminhada nesta di-

reção, e este é mais um passo”, sugeriu o 
Superintendente de Recursos Humanos 
da Prefeitura, Christian Luiz da Silva. 
Pelo aumento real

Apesar destes avanços, a gestão 
municipal não apresentou sinais de ne- 
nhuma proposta de ganho real para os 
servidores, fato que preocupa a direção 
do sindicato. Na avaliação da coorde-
nação do Sismuc, a proposta oficial tam-
bém não abrange todos os servidores. 
“O grande pleito da categoria é o ganho 
real e infelizmente isso não está previsto. 
Não há nenhuma proposta para favore-
cer todos os servidores”, salienta Ana 
Paula Cozzolino, coordenadora geral do 
Sismuc.

De acordo com Meroujy Cavet, 
Secretária de Recursos Humanos, a 
gestão está fazendo o que é possível. 
“Não vamos sair dos 5,8%, que é o cálculo 
do INPC. Não temos condições de fazer 
nada diferente neste momento”, argu-
mentou.

Por Pedro Carrano

A previdência dos servidores foi 
tema de reunião com a Prefeitura. A ava- 
liação da coordenação do Sismuc sobre a 
mesa é de que não houve avanço nas pau-
tas referentes à aposentadoria. “Mais uma 
vez a pauta previdenciária não foi atendi-
da. Isso vai exigir dos trabalhadores uma 
mobilização com qualificação do debate. 
É preciso um empoderamento, de ma-
neira que o servidor entenda e lute pelo 
Instituto que é de todos nós”, avalia Irene 
Rodrigues, da coordenação do Sismuc. 
Pendências e novas pautas 

Em mesa, o sindicato cobrou as 
pendências de 2013. A primeira delas se 
refere ao pagamento de até dois adicio-
nais quando pagos por motivos difer-
entes.  Ficou definido que secretaria de 
Recursos Humanos deve responder no 

prazo de 20 dias sobre a isonomia do ris-
co de vida em saúde na aposentadoria dos 
servidores. Hoje, dentistas e médicos in-
corporam integralmente o adicional, en-
quanto os demais servidores incorporam 
a proporcionalidade da contribuição. 
Itens de 2014 

Em relação aos itens de 2014, foi 
cobrada a paridade de representação no 
IPMC, porém foi recusada. A pauta se 
refere ao mesmo número de conselheiros 
eleitos pela gestão e pelo sindicato. “Isso 
garantiria mais democracia e mais parti- 
cipação por parte dos servidores”, analisa 
Irene. 

No debate de gestão ficou acorda-
do que serão feitos debates anuais, sendo 
que o primeiro deve acontecer ainda no 
segundo semestre de 2014, para discutir 
gestão, financiamento e benefícios previ-
denciários dos servidores. 

Sem avanços na previdência

Por Pedro Carrano e Manoel Ramires

Os servidores municipais se re-
uniram para debater a proposta 
de plano de carreira e reajuste 

salarial da campanha de lutas. Por una-
nimidade, foi aprovado o Plano de Car-
reira elaborado pelo sindicato e rejeitada 
a proposta da gestão. O segundo tópico 
da reunião foi a proposta de reajuste sal-
arial da Prefeitura, feita em mesa de nego-
ciação, na qual ofereceu apenas o reajuste 
da inflação, de 5,38% - a ser efetivado em 
abril. Insatisfeitos, os servidores presentes 
aprovaram a necessidade de aumento real. 
Depois da reunião do dia 14 com a PMC, 
está agendada assembleia para o dia 22 de 
abril, com indicativo de mobilização. 
Plano de Carreira  

A proposta do sindicato é um pla-
no único. A diferença nas referências entre 
níveis é de 2,1%, uma vez que houve esse 
mesmo avanço na carreira do magistério 
municipal. Na proposta do Sismuc, o di-        
ferencial é de 108% entre um servidor que 
finaliza a carreira e aquele que a inicia hoje. 
“É uma proposta na qual automaticamente 
todos chegam lá”, diz Irene. 
Reenquadramento 

Dividido em quatro classes, o re-
enquadramento deve considerar tempo 
de serviço e o histórico de carreira do ser-
vidor. A idéia é que um trabalhador mu-
nicipal estude e se qualifique, ao mesmo 
tempo progredindo na carreira. A propos-
ta elaborada pelo Sismuc contempla va-
lorização do servidor na transição de um 
nível a outro. “O primeiro crescimento é o 

maior, e trabalhamos com dois menores”, 
explicou Irene Rodrigues, da coordenação 
do Sismuc.

A coordenadora complementou 
a explicação. “Servidores com mestrado 
e doutorado ficam muito pouco na rede, 
por isso a prioridade são os processos de 
formação e especialização”, avalia a coor-
denação do Sismuc.  A assembleia comple-

mentou que é necessário levar em conta o 
tempo de estudo do servidor, levando em 
conta diferenças entre curso técnico e su-
perior. 
Reajuste por nível de formação, 
porém baixo 

A previsão da Prefeitura é de que o 
reajuste da inflação, de 5,38%, deve ser efe-
tivado em abril. De acordo com os cálculos 
da Prefeitura, estes avanços devem atingir 
de 7 a 8 mil servidores. Ao passo que a 
proposta sindical na Campanha de Lutas 
prevê ganho real de 10%, reposição da in-
flação (5,38%) e ademais as perdas históri-
cas da categoria. 

De acordo com a direção do sindi-
cato, a Prefeitura não explicou os por-
menores da proposta de reajuste. A ava- 
liação é de que o reajuste por nível de 
formação é um ponto positivo. Entretan-
to, os valores são baixos em comparação 
com o que foram cobrados pelo sindicato. 
“O grande pleito da categoria é o ganho 
real e infelizmente isso não está previsto. 
Não há nenhuma proposta para favorecer 
todos os servidores”, salientou Ana Paula 
Cozzolino, coordenadora geral do Sismuc, 
logo na primeira mesa de negociação com 
a prefeitura.

Índice de 5,38% da Prefeitura é rejeitado
Foto: Pedro Carrano



Cai o símbolo

No dia do golpe (1º de abril), estudantes da Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR), do Levante Popular da 
Juventude e de outras universidades derrubam busto 

do ex-reitor Flávio Suplicy de Lacerda, que também foi minis-
tro da educação durante a Ditadura Militar. 
Os jovens defenderam que é preciso enaltecer a memória dos 
que foram mortos e torturados pelo regime. Assim como é 
preciso eliminar o que fica de impunidade e injustiça daquele 
período. (PC) 

Atividades resgatam 
memória do golpe militar 

No dia 1º de abril o Golpe Militar de 1964 completou 
50 anos. Naquela época, o presidente João Goulart foi 
derrubado para a instalação de um regime ditatorial 

no Brasil, que durou até 15 de março de 1985.  Após o fim 
do regime, muitas atividades foram realizadas para resga-
tar a memória do período, marcado por torturas, mortes e 
desaparecimentos de trabalhadores e militantes políticos. Em 
Curitiba, a sede estadual da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) recebeu o Ato Unitário Sindical. O evento foi um resgate 
histórico do período mais trágico da história recente do Brasil, 
sob a gestão dos militares. O ato contou com depoimentos de 
trabalhadores que sofreram com a repressão do regime. Em 
Cascavel (PR), o destaque foram os relatos de indígenas sobre 
as violações no período militar e os impactos da construção 
da Usina Hidrelétrica de Itaipu e do Parque Nacional nas 
comunidades. (PC)
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Faça como outros 11 mil servidores

da Prefeitura. Sindicalise-se! 
Clique no banner na página do Sismuc: 

www.sismuc.org.br.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CONJUNTURA

CUT convoca todos os 
trabalhadores para marcha

Agenda foi entregue à presidenta 
Dilma Rousseff em 2013 e não avançou

Editado por Manoel Ramires

Neste ano, a CUT e as 
demais centrais sin- 
dicais intensificarão a 

luta pela conquista das reivindi-
cações de nossa Pauta da Classe 
Trabalhadora. A agenda foi en- 
tregue à presidenta Dilma Rous-
seff em 2013, porém teve poucos 
avanços. Para a Central Única dos 
Trabalhadores, somente a pressão 
muda este cenário: “Entendemos 
que a mobilização é fundamental 

para manter a negociação e co-
brar respostas concretas do gov-
erno. Além disso, a CUT e as de-
mais centrais devem aumentar a 
pressão junto ao Legislativo para 
evitar que as mesmas reivindi-
cações sejam tratadas de maneiras 
diferentes nas Casas”, aponta nota 
da Central.

Uma forma de pressão é 
a 8ª Marcha da Classe Trabalha-
dora. O ato unificado ocorre 
no dia 9 de abril, em São Paulo. 
Movimentos sociais e sindicalis-

tas de todo o Brasil devem estar 
presentes na marcha.
Pauta

Os temas cruciais discuti-
dos com a sociedade durante a 
marcha até a eleição são o fator 
previdenciário, jornada de tra-
balho, terceirização, mobilidade 
urbana, reforma agrária, igual-
dade de oportunidade entre 
homens e mulheres, reajuste das 
aposentadorias, investimentos 
em saúde, educação, segurança, 
entre outras reivindicações.

CURTAS

Foto: Pedro Carrano

Por Manoel Ramires

A edição número zero do 
jornal Brasil de Fato 
Paraná foi lançada no 

dia 28 de março, no formato de 
distribuição gratuita, em evento 
no Espaço Cultural dos Bancá- 
rios de Curitiba, com a presença 
de organizações, sindicatos, 
movimentos sociais e populares 
que queiram apoiar a construção 
do veículo de comunicação.

Resultado do trabalho de 
jornalistas e do esforço de vári-

os militantes, a edição surge da 
necessidade de um jornal popu-
lar e de esquerda, com notícias 
de interesse dos trabalhadores 
no seu dia-a-dia. Assim como já 
acontece em São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, em breve 
o Paraná terá o jornal Brasil de 
Fato regional, de distribuição 
gratuita, voltado sobretudo 
para trabalhadores de Curitiba e 
Região Metropolitana. 

Em uma época na qual os 
meios de comunicação são de-
cisivos para a formação da opi-

nião pública, as edições regio- 
nais e gratuitas do Brasil de Fato 
cumprem o papel de levar aos 
trabalhadores notícias que não 
estão nos grandes meios. São in-
formações ligadas ao mundo do 
trabalho, às lutas, à cultura po- 
pular e de qualidade, às iniciati-
vas comunitárias e de resistência 
que brotam nas cidades.

Contato: 96435967/ 99609362

Facebook: https://www.face-
book.com/BDFPR?fref=ts

JORNAL POPULAR

Brasil de Fato é lançado no Paraná

Foto: Pedro Carrano



Por Adriana Claudia Kalckmann

As melhores entrevistas do rascunho, volume 1, organizado por Luís Henrique Pellanda, é uma 
coletânea que reúne quinze entrevistas com escritores, jovens promessas e nomes consagra-
dos da literatura nacional.  Os entrevistados são nomes como Altair Martins, Bernardo Cabral, 

Cristóvão Tezza, Elvira Vigna, passando por Fausto Woff, Fernando Monteiro, João Gilberto Noll, João 
Ubaldo Ribeiro, José Castello, Luiz Ruffato, Mario Sabino,fechando com Milton Hatoum,Nelson de 
Oliveira, Sérgio Sant`Anna e Wilson Martins. O jornal Rascunho é um sonho lírico entre os jornais, prin-
cipalmente diante da falência deste meio de comunicação, 
substituídos pelos tabletes e pelo controle remoto. Mesmo 
assim, teimoso, o jornal, que agora acolhe essas entrevis-
tas, “só existiu e perdura graças à colaboração gratuita e 
apaixonada de diversas e incontáveis pessoas”, comemora 
Pellanda.

Ler o livro já vale à pena se ficarmos nas intro-
duções das entrevistas, com frases extraídas dos bate 
papos. Ideias como “hoje, quem você conhece que ama 
alguém? A tragédia contemporânea é o não amar. Só 
há uma busca por momentos agradáveis”, declarou a 
escritora carioca Elvira Vigna.

Por Pedro Carrano

Filmes sobre um futuro apocalíp-
tico para a humanidade podem 
propor reflexões interessantes 

ou apenas ser mais um filme de ação 
descartável. O filme Guerra Mundial 
Z tem as duas coisas. A história do 
filme fala de um vírus semelhante à 
raiva que se espalha com grande ve-
locidade, transformando os seres hu-
manos em zumbis agressivos e vetores 
da doença. A situação joga pessoas 
contra pessoas e o vírus espalha com 
velocidade por todos os cantos do planeta. O personagem princi-
pal, vivido por Brad Pitt, é um ex-agente da ONU que trabalhou 
em missões difíceis em diferentes países e agora queria apenas cur-
tir família, filhos e trabalho estável. Ele é acionado novamente e, 

em troca de proteção à sua família, deve 
encontrar o marco zero onde o vírus foi 
originado. É sem dúvida um filme tenso, 
um grande filme de ação, no entanto 
carente de uma reflexão mais profunda. O risco de vírus em uma sociedade 
marcada pela crise ambiental, o risco de desumanização, violência e barbárie 
são temas atuais. Mas não podemos fazer disso apenas um espetáculo. 

Rascunhos e 
pensamentos reunidos

As datas e horários poderão ser 
mudadas por solicitação de ambas as 
partes, por isso atualize-se pelo site 
do Sismuc.

SINOPSE

Filme apocalíptico de ação, mas reflexão

Ficha técnica
Título: As melhores entrevistas do rascunho, volume 1
Organizador: Luís Henrique Pellanda
Editora: Arquipélago editorial
Ano 2010
Especificações brochura: 288 páginas
ISBN 978-85-6071-16-3

8 abril
Assembleia de educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

8 abril
Educação: Apresentação 
cenários
Horário: a definir
Local: Prefeitura de Curitiba

9 abril
Coletivo sociólogos
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

9 abril
Reunião com Smab e 
Secretaria de RH
Horário: 14 horas
Local: Edifício Delta, 9º 
andar

9 abril
Reunião do Conselho 
Municipal de Saúde
Horário: 14 horas
Local: Setor orgânicos 
Mercado Municipal

9 abril
Oficina Coletivo 
Formação CUT
Horário: 08h30
Local: Federação da 
Alimentação

9 abril
Ato unificado
Horário: 10 horas
Local: São Paulo

10 abril
Coletivo FAS
Horário: 19 horas
Local: FAS

10 abril
Oficina Coletivo de 
formação
Horário: 09 horas
Local: Confira no site

11 abril
Coletivo CMC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

12 abril
Mostra de cinema
Horário: 19h30
Local: Rua XV de novembro

12 abril
Formação Plenária CUT
Horário: 09 horas
Local: Confira no site

14 abril
Coletivo Saúde
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

16 abril
Coletivo educadores
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

17 abril
Coletivo ICS
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

23 abril
Coletivo Finanças
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

24 abril
Mostra cinema pela 
verdade
Horário: 19 horas
Local: Memorial de Curitiba

24 abril
Coletivo fiscais
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

24 abril
Coletivo idosos
Horário: 14 horas
Local: Sismuc

26 abril
Mostra de cinema
Horário: 19h30
Local: Rua XV de novembro, 
575

28 abril
Coletivo FCC
Horário: 19 horas
Local: Sismuc

2 maio
Mostra cinema pela 
verdade
Horário: 19 horas
Local: Memorial de Curitiba


