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Pensata

Pedro Elói
www.blogdopedroeloi.com.br

A ferocidade se aprende.
Não é inata. Nada é natural

N

esses tempos neoliberais já ouvi falar muito em
ranking, principalmente na educação. Agora, com
a leitura de ZeroZeroZero, de Roberto Saviano me
deparei com o ranking mais triste que já vi: O ranking da
crueldade. Saviano apresenta os principais competidores. Sérvios, tchetchenos, liberianos, albaneses, romenos, croatas e
esquadrões especiais como os Legionários franceses, El Tercio espanhol e o Bope brasileiro são alguns dos players em
competição. Boinas-verdes e rangers sempre aparecem como
treinadores. Seriam os templários do mundo moderno?
Como já fiz a resenha do livro, quero apresentar o capítulo
# 3, subcapítulo 5, - A ferocidade se aprende. Seguramente, é a
coisa mais triste que eu já li. Maquiavel, em O Asno, tem uma
observação que me marcou profundamente: “Não inflige dor um
porco a outro porco, um cervo a
outro: somente o homem outro homem mata, crucifica e despoja!”.
com esta leitura, dá para complementar, que ele se esforça, e muito,
para fazer isso. Não existem limites para a atrocidade humana.
Nos treinamentos, não é só
musculação que é feita. É preciso
atingir a consciência e domesKaibil
ticar a mente. “A ferocidade se
aprende. Não é inata”, constata
Saviano para, logo em seguida,
continuar: “Pensar que a ferocidade é intrínseca ao ser humano é cômodo e faz o jogo de quem quer limpar a consciência
sem antes prestar contas”. Nada é natural, já nos dizia Brecht,
pois tudo é cultural. Lembrando que a cultura é a invenção
humana por excelência. Tristeza. A experiência relatada é a
dos “Kaibil”, da Guatemala. Este país viveu uma sangrenta
guerra civil, que durou 36 anos, de 1960 a 1996.
Os “Kaibil” surgiram em 1974. Foi formado como um Esquadrão da elite Antissubversão do Exército da Guatemala,
com a criação da Escola Militar que se transformou no Centro
de Adestramento e Operações Especiais Kaibils. Foi considerada como a melhor força anti subversiva e transformada, a partir
de 1996, a pedido do governo dos EUA, como o exército da
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Guatemala. A melhor definição dos “Kaibils” é muito simples:
são “máquinas de matar”. A Guerra Civil da Guatemala deixou
um saldo de 200 mil mortos, 36 mil desaparecidos e 626 massacres. Das denúncias desses horrores é que surgiu Rigoberta
Menchu, prêmio Nobel da Paz de 1992.
“Oito semanas”, relata um soldado, “é tudo o que existe de
humano no ser humano desaparece”. O relato do soldado continua: “Em dois meses, pode ser extraído de um corpo tudo o que
o diferencia dos animais. O que faz com que ele distinga maldade, bondade, moderação. Em oito semanas, você pode pegar
são Francisco e transformá-lo em um assassino capaz de matar
animais a dentadas, sobreviver bebendo só mijo e eliminar dezenas de seres humanos sem sequer se preocupar com a idade
das vítimas”. Como se consegue
isso? O que seria uma aula desse
aprendizado? Um kaibil, que jamais será um ex kaibil, explica:
“Lá, você aprende o que é
um irmão guerreiro. Dividimos
o rancho, ficamos juntos quando
faz frio, pedimos para levar porrada até sair sangue para manter o
nervosismo adestrado” e o autor
comenta: “Deixar de ser homem,
deixar de ter as suas melífluas
qualidades e seus imperfeitos defeitos. Tornar-se um kaibil. Viver
odiando”. O autor ainda nos dá a
inscrição de um centro de treinamento: “Bem-vindos ao inferno” e “Se eu avançar, me siga. Se eu parar, me empurre para a
frente. Se eu recuar, me mate”.
“O Kaibil sabe que para sobreviver não é necessário beber,
comer, nem dormir. São necessários munição e um fuzil eficiente. Éramos soldados, éramos perfeitos. Não combatíamos
por uma ordem, não teria sido suficiente. Pertencíamos a algo,
e isso é mais forte do que qualquer imposição. Só um terço de
nós chegou ao fim. Os outros fugiram ou foram caçados. Outros ainda adoeceram ou morreram”. Uma última observação
do Kaibil, contada por Saviano. “Olfato. Audição. Tato. Visão.
Paladar. Os cinco sentidos que o perfeito Kaibil deve desenvolver e manter sempre em alerta para sobreviver. E para matar”.

Radar da Luta

Pedro Carrano
jornalista e militante
do Fórum 29 de abril

O Sindicalismo
e a base
Os trabalhadores vivenciaram
entre 2003 e 2013 um período
marcado por aumento de greves,
conquista de itens da pauta e
aumento real de salário em mais
de 90% das negociações coletivas.
Essas conquistas colocaram
os trabalhadores em melhores
condições para exigir mais direitos.
Mas o desafio para os sindicatos
neste momento é grande. Os
sindicatos não politizaram suas
bases para lutar também por
grandes mudanças, como é o caso
da reforma urbana com moradia
popular, transporte público gratuito,
maiores recursos do SUS, redução
do preço da energia etc. Essas
pautas poucas vezes surgem nos
megafones durante uma greve.
Por isso, a coluna “Radar da
luta” traz experiências nas quais
cada sindicato sai um pouco do seu
mundo e faz lutas mais amplas, ao
lado de outros movimentos sociais.
Porque a solidariedade entre a
classe trabalhadora é um valor
fundamental para os trabalhadores.

Mídia tem
que ser
Pública e
Educativa

Energia para
o povo
O seminário Soberania e Desenvolvimento,
organizado pelo Fórum de Lutas 29 de Abril
e outras entidades, mostrou que o país
tem produção de energia elétrica ao menor
custo mundial. Mas a tarifa é a mais cara do
mundo. A diferença é o lucro das empresas
transnacionais, que controlam este ramo da
economia.
O tema das reservas do pré-sal se
encaixa na necessidade de maior destinação
de recursos para o setor da Saúde. O Brasil
está na posição de número 63 entre os
países que têm o maior gasto em saúde por
habitante, o que melhoraria com os recursos
vindos dos royalties do pré-sal.

Por que um sindicato de
servidores municipais
como o Sismuc não
tem um programa na
Rádio e TV Educativa
do Paraná (atual
E-Paraná)? Por que
somente dez famílias
no Brasil possuem
as grandes redes
de rádio, TV, jornais
impressos, revistas e
portais de internet?
Essas perguntas foram
colocadas no debate
com a presença do
jornalista da Empresa
Brasil de Comunicação
(EBC), Jonas Valente.
Uma das conclusões é de
que precisamos de uma
mídia de fato pública,
com participação social,
e não de uma rádio e TV
do governo de plantão.
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COMPORTAMENTO

Juliana Mittelbach
CUT - Militante política

De cabeça feita
Sou Negra, meu cabelo é lindo! Meu Turbante é minha coroa!

O

uso do turbante é uma forma de valorização da
História, cultura e estética africana e afro-brasileira. É uma maneira de valorizar as mulheres negras e apresentar outras belezas que não as que a moda nos
impõe como padrão.
No dia-a-dia, como sou profissional da área da saúde, uso
os cabelos presos. O que realmente gosto é de usar meus cabelos soltos, com diversos adereços: flores, faixas, tiaras, etc.
Mas o que realmente chama atenção é o uso de turbantes.
Desde que comecei a usar o turbante como forma de empoderamento ouvi diversos elogios, mas também diversas bobagens. Sei que o uso de turbante é impactante e nem sempre
as pessoas entendem qual a mensagem que este adorno transmite. Porém para mim o uso de turbante foi uma das maneiras
de desmascarar preconceitos escondidos.
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Ouvi comentários como:
– O cabelo não estava bom hoje?
– Tá vendendo acarajé?
– Vai ler a sorte?
– Cabelo duro é que nem bandido, ou tá preso, ou tá escondido ou tá chapado.
– Você é baiana?
Este último é complexo. Sabemos que na Bahia a identidade afro é muito melhor trabalhada que aqui no sul. Talvez
por isso a conexão entre uso de adornos afros e ser baiana
seja tão comum.
Reconheço minha ancestralidade com orgulho. Sou Negra
e meu cabelo é lindo! Uso turbante como forma de reafirmar a
cultura afro, a minha cultura de origem. A estética negra é bela.
Precisamos nos empoderar para não sermos vítimas de uma ditadura da beleza imposta pelo mercado cosmético. A sociedade
tem que parar de querer nos impor uma beleza que não é nossa!

escravos

Manoel Ramires
jornalista

Leonardo Sakamoto

Grilhões
do século
XXI
A escravidão
não é exceção
à regra.
Principais
casos estão
na indústria,
serviços e
agricultura

Trabalhador resgatado
em fazenda no Pará
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P

Leonardo Sakamoto

ode parecer que o trabalho escravo é apenas assunto
para os livros de história. O negro acorrentado, morando na senzala, moendo a cana, trabalhando o café
sem receber nada por isso ou sem ter liberdade. Ou indo mais
longe, assunto para a Grécia antiga, quando a maioria dos cidadãos possuía pelo menos um escravo. Contudo, apesar de o
Brasil ter sido a última nação a abolir a escravidão, no século
XIX, atualmente a prática continua sendo utilizada. Dados da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que
pelo menos 200 mil trabalhadores continuam sendo escravizados no Brasil e cerca de 1,8 milhões no continente.
A concepção contemporânea de escravidão afirma que ele é
o “trabalho forçado que envolve restrições à liberdade do trabalhador, onde ele é obrigado a prestar um serviço, sem receber um
pagamento ou receber um valor insuficiente para suas necessidades e as relações de trabalho costumam ser ilegais. Diante destas
condições, as pessoas não conseguem se desvincular do trabalho.
A maioria é forçada a trabalhar para quitar dívidas”.
Significa que saem as fazendas de engenho e entram diversos ramos da indústria, serviços e agricultura. O Paraná
“não foge à regra”. De acordo com dados do Ministério Público do Paraná, em 2014, ocorreram
60 denúncias de trabalho escravo e
três ações judiciais. Este ano também
registrou 19 termos de ajustamento
de conduta. Já em 2015, até setembro
foram feitas 50 denúncias, 11 TACs e
movida 5 ações.
Denúncias e punições | Um desses termos de ajustamento de conduta,
inclusive, foi desrespeitado no município de Palmas (PR). O fato gerou uma
multa de R$ 52 mil ao empresário Auro
da Aparecida Ramos de Mello, proprietário da Fazenda Santa Bárbara. Ele
descumpriu “itens acordados, principalmente no que diz respeito à realização
de exames médicos e pagamento de
FGTS e contribuições sindicais. Ainda
durante a inspeção, não foram observadas melhorias nas instalações sanitárias,
refeitórios e transporte dos trabalhadores,” informa o MPT-PR. A propriedade
era arrendada para corte de pinus.
Outro caso recente de trabalho escravo no Paraná envolve
a gestão municipal de resíduos sólidos em Chopinzinho. Em
inspeção realizada em junho deste ano foi constatada situação
de trabalho em condições degradantes, com situações de risco
aos trabalhadores como manuseio de lixo orgânico sem prote-
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Leonardo Sakamoto

escravos

Acima: Ação de libertação
do Governo Federal
Ao lado: Trabalhador resgatado
em fazenda de gado

ção, consumo de alimentos descartados
no lixo e falta de sistemas de proteção
em máquinas. “O município optou por
transferir de forma fraudulenta a atividade para uma empresa particular, cuja
constituição fora determinada pelo próprio Ente Político, não verificando sequer se os empregados possuíam condições adequadas para execução segura
da atividade, bem como a observância
de direitos trabalhistas mínimos”, afirma a procuradora do trabalho responsável pelo caso, Priscila Schvarcz, ao
MPT-PR. Após a atuação do município, os trabalhadores podem ser indenizados em até R$ 48 mil.
Ruralistas blindam a escravidão | O uso da escravidão
não é uma exceção à regra. Colabora para isso a blindagem que
congressistas fazem a PEC do Trabalho escravo, que está parada no Congresso Nacional. Os ruralistas temem a falta de uma

O uso da escravidão não é uma exceção à
regra. Colabora para isso a blindagem que
congressistas fazem a PEC do Trabalho
escravo, que está no Congresso Nacional

1,8
milhões

Paraná

de escravos
na América
do Sul

2014

200
mil
escravizados
no Brasil

60 denúncias, 3
ações e 19 Termos
de Ajustamento
de Conduta

2015
50 denúncias, 5
ações e 11 Termos
de Ajustamento
de Conduta

definição clara de trabalho escravo, para que, então, a Justiça
possa determinar o confisco de terras ou de outros imóveis dos
culpados por esse crime. Uma das principais opositoras à PEC
é a ministra da Agricultura Kátia Abreu, quando exercia o mandato de senadora, ela disse que “é claro que todos somos contra
o trabalho escravo, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas na PEC. Como votar algo no escuro? Ainda existe uma
dúvida da sociedade porque esse assunto é bastante complexo,
tanto do ponto de vista conceitual quanto do prático”.
Por outro lado, os defensores da PEC argumentam que
a proposta “vai aumentar a punição para quem patrocina a
escravidão, por meio da perda de grande parte do seu poder
econômico, ou seja, o imóvel, rural ou urbano onde o crime
aconteceu, a expropriação”.
Brasil é reconhecido no combate | Embora os parlamentares patinem no tema da escravidão, o Executivo tem
realizado campanhas de combate à prática. O Brasil até foi
citado como referência internacional pela relatora das Nações
Unidas. De acordo com Leonardo Sakamoto, que integra a

Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo,
esse é um resultado das políticas implementadas por FHC,
Lula e Dilma. “É um raro caso em que o país demonstra ter,
até aqui, apesar dos trancos e barrancos, uma política de Estado e não de governo. Além disso, no caso da política brasileira de combate à escravidão em cadeias de valor, muito se
deve a organizações da sociedade civil e ao setor empresarial”, avalia Sakamoto.

Sites
trabalhoescravo.org.br
reporterbrasil.org.br
cut.org.br/acoes/combate-ao-racismo-72da
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O Ministério Público do Trabalho, por exemplo,
lançou aplicativo de celular para flagrar irregularidades
trabalhistas e doou drones ao Rio de Janeiro para ajudar
na fiscalização. O aplicativo tem sido utilizado pela Polícia Rodoviária Federal com objetivo de agilizar e fortalecer, com provas visuais, a constatação de irregulares
trabalhistas graves como exploração sexual comercial de
menores de dezoito anos, trabalho escravo e transporte
irregular de trabalhadores em estradas”, segundo a coordenadora de presidente da comissão de direitos humanos
da Polícia Rodoviária Federal, Marcia Freitas. Os drones
são utilizados com o mesmo objetivo também pela PRF.

Divulgacao MTE

escravos

dia 20, Não compre
Se de um lado as heranças da escravidão
continuam presentes no mundo do trabalho, de
outro, dos descendentes, segue sendo negados
a eles culturalmente e socialmente a inclusão. É
o caso do Dia da Consciência Negra, em 20 de
novembro. Para a comunidade afrodescendente, é
este dia que deve ser celebrado, pois lembra Zumbi
dos Palmares, e não 13 de maio, data da Abolição
da Escravatura. Contudo, a Ação Comercial do
Paraná (ACP), o Sinduscon e o TJ Paraná vedam
a data como feriado em Curitiba. Feriado este
celebrado em outras 224 cidades, inclusive nas
capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá.
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Drones utilizados no Rio
de Janeiro para combater
precarização do trabalho

LISTA de cidades que aderem ao feriado
http://noticias.terra.com.br/brasil/
noticias/0,,OI1256300-EI306,00-Confira+lista+de+
municipios+que+aderiram+ao+feriado.html
O argumento utilizado para negar o feriado é o impacto
financeiro no comércio local. A reação da comunidade
afrodescendente foi lançar a campanha “Dia 20 de
novembro, não compre em Curitiba”. De acordo com
os organizadores, “a Associação Comercial do Paraná, o
SINDUSCON/PR e o TJPR, vivem numa curitiba ariana,
uma curitiba por onde jamais os negros passaram para
fazer parte da história e os que estão por aqui vivem na
mais absoluta invisibilidade”, criticam.
www.facebook.com/events/1428558827356452/

mulheres

Naiara Bittencourt
advogada e militante da
Marcha Mundial de Mulheres

O Trabalho das mulheres:
a divisão e a invisibilização

“O

machismo não existe mais”, “as mulheres con- comércio; na construção civil ocupam apenas 5,1% dos emquistaram muitos postos de poder, é uma questão pregos e 36,4% na indústria. E os postos domésticos apresende qualificação profissional para atingir a igualda- tam menos direitos e garantias trabalhistas conquistados.
de”, “a diferença salarial é um mito, quase foi superada”, “as muA diferença salarial é outro problema. Na América Latina,
lheres não estão nos trabalhos de Exatas porque não querem”, etc. as mulheres recebem apenas 72% do salário masculino para
Quantas dessas afirmações não ouvimos todos os dias ou trabalhos iguais e, segundo a OIT e a ONU, demoraria cerca de
mesmo afirmamos na tentativa de justificar nossos baixos sa- 80 anos para haver de fato equiparação salarial se continuarlários, as baixas posições no mercado de trabalho, a ausência mos neste ritmo. Será que isso é uma questão de qualificação
de mulheres nos mais altos cargos de poder, a dupla ou tripla profissional? As mulheres estudam em média quatro anos a
jornada de trabalho, a falta de democratização das tarefas do- mais que os homens, mas permanecem recebendo menos e
mésticas com os homens?
a diferença salarial aumenta no que se refere aos postos de
Ocorre que tais justificativas esmaior poder. O que demonstra que
condem uma realidade de profunda
não é uma questão de falta de escodesigualdade e discriminação no
laridade, qualificação ou valorizamercado de trabalho. Tentam nação de espaços na sociedade. Basta
Basta que as mulheres
turalizar o que é construído histoque as mulheres ocupem em massa
ocupem em massa
ricamente a fim de perpetuar uma
determinado setor do mercado para
divisão social e sexual do trabalho.
que o salário e a valorização profisdeterminado setor do
Isto é, uma divisão que detersional do próprio trabalho também
mercado para que o salário caiam. É, portanto, uma questão de
mina que os trabalhos ocupados
e a valorização profissional desigualdade de gênero.
predominantemente pelos homens
sejam mais valorizados e que haja
Tal lógica da divisão sexual do
do próprio trabalho
uma ideia de que há funções em
trabalho permite que haja uma não
também caiam
que homens e mulheres se adaptaremuneração dos trabalhos das muriam de modos diferentes.
lheres. Elas, ao mesmo tempo em
Além disso, tal lógica torna o
que ocupam os empregos fora de
trabalho doméstico invisível, execasa, seguem no trabalho domésticutado pelas mulheres, que deco em duplas ou triplas jornadas de
dicam, em média, 27,7 horas por
trabalho, sem que seja considerado
semana para afazeres em casa, encomo trabalho ou valorizado.
quanto os homens dedicam apenas
Lidamos, portanto, com uma
11,2 horas semanais. Esta lógica
contradição: ao mesmo tempo em
também valoriza de forma difeque o capitalismo libera as mulherente os trabalhos produtivos dos
res para o mercado, um ambiente
trabalhos reprodutivos, voltados à
público e garante a possibilidade
reprodução da vida, como os trabade maior organização, ocupamos
lhos de limpeza, cozinha, educação
os piores postos, com menor ree cuidado, também preenchidos
muneração e ainda realizamos os
predominantemente por mulheres. No Brasil, é importante trabalhos domésticos de forma não igualitária. Vamos transapontar que as mulheres são 94,5% dos trabalhadores domés- formar essa realidade agora ou esperaremos os quase 80
ticos, 63% na administração pública e 41,2% empregadas no anos previstos pela OIT e pela ONU?
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Ponto de Vista

Jonny Stica
relator do Plano Diretor de Curitiba

Do sonho ao
modelo de cidade

O

Plano Diretor é uma oportunidade única, que acontece a cada 10 anos, para pensar o futuro de uma cidade.
A premissa principal de um Plano Diretor é sonhar e
trabalhar o cenário da “cidade ideal”. Do contrário, cria-se um
plano burocrático e de visibilidade restrita, cujas demandas dos
problemas relacionam-se apenas com o momento atual.
Curitiba já foi considerada referência internacional
quando criou as canaletas exclusivas para o transporte público coletivo, e isso foi inovador. Transformar espaços degradados, como antigas pedreiras e áreas de inundações em
parques, também foi inovador. Mas infelizmente nas últimas décadas, talvez até mesmo ancorados pelas conquistas
do passado, perdemos significativamente a capacidade de
inovação, principalmente no planejamento urbano.
Entenda-se por inovador um conjunto de soluções que
vão desde melhorar o trânsito com alternativas inteligentes
à mobilidade, até pensar no cidadão como centro de tudo e
o maior beneficiário das ações planejadas na cidade.
A diferença entre uma “cidade comum” e uma “cidade inovadora” está nas pessoas que habitam e constroem
esses ambientes. As cidades inovadoras são habitats para
inovadores, um lugar no qual se quer ficar, onde é possível
manifestar potencial humano e encontrar condições favoráveis ao desenvolvimento de projetos, negócios e sonhos.
Acredito que o texto final aprovado, inclusive com as
emendas da Câmara Municipal, avança muito para uma
Curitiba melhor planejada e inovadora. Destaco, dentre as
diretrizes apresentadas, dois eixos primordiais. O primeiro
diz respeito ao incentivo do comércio nos pólos de bairros,
o que intensifica as atividades próximas de onde as pessoas
vivem. Isso diminui a necessidade de deslocamentos para
a região central da cidade. O segundo é quando se reestabelece a prioridade para o transporte coletivo, com novos
eixos sendo implantados nos próximos anos.
Além das inúmeras audiências realizadas pela Prefeitura de Curitiba, somente na Câmara Municipal foram realizadas 14 audiências públicas temáticas, no que pode ter
sido a votação mais longa da história da Casa. Houve em
torno de 30 horas de debates, divididas em nove sessões
plenárias, tendo sido aprovadas 130 emendas ao texto original. Dentre estas, destaco:
12 |
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Mobilidade
Na mobilidade, passamos acompanhar a
tendência de cidades planejadas que utilizam do
sistema de bike sharing – bicicleta compartilhada.
E também de estacionamento fracionado,
que permite ao usuário pagar apenas pelo
tempo utilizado na vaga – a cada 15 minutos,
por exemplo. Além de projetos que venham
a permitir a integração dos modais, como
incentivo à construção de novos estacionamentos
de carros ao lado de terminais de transporte
coletivo, como é no Intercambiador de Madrid.
Na capital espanhola, é possível sair do metrô e,
no mesmo local, fazer integração com ônibus,
estacionamento de carros e bicicletas, além de
garantir a acessibilidade dos pedestres. E inovação
não significa necessariamente obras de alto custo.
Uma simples iniciativa como o bilhete único
temporal permite ao usuário utilizar mais de uma
linha de transporte público durante determinado
período de tempo. O que soluciona o atual
problema da duplicidade no pagamento de tarifas
quando se faz necessário trocar de veículo fora de
terminais e estações tubo.

A premissa principal
de um Plano Diretor
é sonhar e trabalhar o
cenário da “cidade ideal”

Cultura

Habitação

Pólos culturais e áreas de
preservação do patrimônio,
entre outros, foram avanços
significativos da cultura no Plano Diretor.
Somado a isso, as Unidades de Interesse Cultural,
que serão estabelecidas via decreto, concedem
descontos de impostos e taxas municipais a
estabelecimentos como teatros e museus, entre
outros, a fim de garantir os espaços culturais.

Não é possível falarmos em uma Curitiba
inteligente e inovadora se não avançarmos
significativamente na diminuição dos bolsões
de pobreza. É necessário, portanto, a destinação
de recursos exclusivos para as áreas de maior
vulnerabilidade social. Para isso, aprovamos
o Fundo Curitiba Mais Humana, que destina
recursos da venda de potencial construtivo para
a urbanização de áreas de baixo IDH - Índice de
Desenvolvimento Humano. Também foram várias
emendas aprovadas para facilitar a regularização
fundiária, que sofre com a burocracia dos
processos legais, até mesmo por leis que não
oferecem facilidades às companhias
de habitação para realizar
projetos específicos
nessas áreas.

Meio ambiente
Dentre inúmeras questões
ambientais, uma das mais
importantes se refere aos rios que abastecem
Curitiba, assim como suas capacidades de
armazenamento de água na própria região
metropolitana. Nesse sentido, foi aprovado
um Fundo que pretende restabelecer este
compromisso de preservação das reservas e
das áreas de proteção ambiental permanente.
Isso porque todos os rios de Curitiba nascem
fora de seus limites, passam por aqui e são
devolvidos mortos às cidades vizinhas.
Outro aspecto ambiental diz respeito à
poluição do ar. O município registra, hoje, o
dobro do limite estabelecido pela Organização
Mundial da Saúde (OMG). Assim, instituímos o
controle sobre a emissão nos veículos pesados,
o que acontecerá via decreto da Prefeitura.
As construções também devem estar
afinadas aos conceitos ecológicos e
sustentáveis, para que a preocupação
com o meio ambiente se faça presente
em ambientes privados, deixando de
ser apenas uma questão restrita
aos parques e rios. Neste sentido,
aprovamos o IPTU Verde, que
incentiva medidas como a
adoção de material construtivo
ecológico, passando pelo reuso
da água e aproveitamento de
energia, entre outros.

Participação social
É fundamental que a comunidade participe
ativamente do processo de gestão e aponte
coletivamente quais são as prioridades e projetos
estratégicos a serem implantados. Nos Planos
Diretores aprovados no passado, foi notável a
dificuldade em aplicar muitas de suas medidas.
Por isso é preciso que este não seja desacreditado
e inclusive seja colocado em prática logo, a partir
da sua promulgação. Nesse sentido, emendas
aprovadas a partir de demandas da Sociedade
Civil preveem a auto-aplicabilidade do projeto. Ou
seja, definem planos de metas e investimentos sob
controle social.
Não há mais lugar para planejar o futuro da
cidade sem o envolvimento das pessoas que nela
vivem. Daqui para frente,
será de suma importância
que a população fiscalize
a implementação do
plano junto à gestão
pública. Só assim ele
realmente sairá do
papel.
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plano diretor

Luana Xavier
assessora jurídica da
ONG Terra de Direitos

Curitiba para quem?

N

os últimos dois anos, muito
se ouviu falar sobre o Plano
Diretor e sobre as alterações
no planejamento da cidade de Curitiba.
O Plano é um instrumento da política
urbana que deve ser amplamente debatido com a sociedade e revisado a cada
10 anos. O objetivo do planejamento
urbano a partir do Estatuto da Cidade
(Lei n. 10.257/2001) é garantir o acesso igualitário a bens e serviços, assim
como corrigir distorções e desigualdades territoriais.
Apesar do planejamento urbano não
tratar unicamente da temática da moradia, ela é um ponto primordial na reflexão da cidade, pois é essencial à dignidade humana e à qualidade de vida dos
habitantes. Há elementos importantes
na conformação das cidades e na relação entre acesso a bens e serviços que
são fundamentais para entender onde
entra o planejamento urbano.
Moradia adequada é um direito humano básico e fundamental, contudo ela
é hoje primordialmente produzida pelo
mercado. As incorporadoras e as construtoras ‘desenvolvem’ áreas urbanas
através da divisão de grandes glebas
ou lotes para construção de unidades
habitacionais ou grandes condomínios
ou torres residenciais. Em seguida,
colocam à venda pelo valor de ‘mercado’, que é resultado de uma grande
confluência de fatores econômicos tais
como a disponibilidade de crédito imobiliário, a demanda localizada, a relação
com a oferta, a renda média das faixas
de consumidores etc.
Entretanto essas novas áreas ‘desenvolvidas’ demandam infraestrutura
e serviços básicos, onde entra o poder público na construção de escolas,
unidades de saúde, centros de educa-
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ção infantil, equipamentos de esporte
e lazer, transporte, serviços de água e
esgoto, iluminação pública.
O mercado de solo urbano é altamente lucrativo. O solo urbanizado
(aquele que tem acesso a bens e serviços públicos) é um bem escasso e muito
valorizado. Um terreno urbano irá se
valorizar se este se encontra próximo a
vias rápidas e ao transporte coletivo, a
um centro comercial (postos de trabalho

e serviços), a pontos de cultura e lazer, a
espaços públicos de qualidade ou equipamentos de saúde e educação.
Dentre os elementos que ajudam a
valorizar os terrenos urbanos, a maioria
foi construído com recursos públicos e/
ou obras executadas pelo poder público.
Como garantir então que este investimento que foi coletivo retorne de forma
equilibrada e justa para os habitantes da
cidade? Ou ainda, como reconhecer que

as moradias e bairros autoconstruídos
por moradoras e moradores que não
conseguem ter acesso ao mercado formal também fazem parte da dinâmica
de produção da cidade?
São milhares os que não têm acesso ao mercado imobiliário, seja por
não terem a renda necessária ou por
não terem acesso ao crédito imobiliário. Por isso, fazem o desenvolvimento de áreas através da autoconstrução
de suas próprias moradias.
É importante ressaltar o fato de
que a renda média dos habitantes no
município de Curitiba não contempla
os custos que uma família despende
com moradia na cidade. Esta família

terá duas opções: ou ela irá procurar
imóvel cada vez mais longe de seu local de trabalho até que o valor deste
imóvel (locação ou compra) seja compatível com sua renda; ou essa família
irá ocupar terrenos ociosos e construirá ali sua residência, se sua renda não
for suficiente para garantir o deslocamento para escola ou para o trabalho
se forem para um local distante.
É possível refletir, ainda, sobre o
impacto negativo na cidade da retenção especulativa de imóveis, ou seja,

Uma cidade
que cresce
continuamente,
fazendo com
que a expansão
da ocupação de
seu território
pressione
recursos
hídricos e áreas
de mananciais,
não pode
deixar de
combater a
ociosidade
de imóveis
em área
urbanizada

na existência de terrenos vazios em
áreas centrais ou com infraestrutura urbana financiada por todos nós.
Uma das pautas populares na revisão
do plano diretor era que o município
de Curitiba regulamentasse os instrumentos do Estatuto da Cidade que
preveem o desestímulo à especulação
imobiliária, ou seja, que combatessem
a ociosidade de imóveis em áreas com
infraestrutura urbana.
Uma cidade que cresce continuamente, fazendo com que a expansão da
ocupação de seu território pressione recursos hídricos e áreas de mananciais,
não pode deixar de combater a ociosidade de imóveis em área urbanizada.
Por outro lado, deve incentivar a
ocupação de áreas centrais por grupos
sociais diversificados, evitando que a
população pobre seja penalizada em
sua qualidade de vida ao ser obrigada
a fazer longos deslocamentos diários,
pois a moradia que lhe é acessível se
encontra nas periferias urbanas. Esta
foi outra proposta popular à revisão
do plano diretor, a criação de zonas de
especial interesse social (destinadas à
ocupação pelas classes populares) em
terrenos ociosos em áreas já dotadas de
infraestrutura urbana.
O planejamento urbano em si não é
garantia de redução das desigualdades territoriais e de uma cidade mais justa. Contudo, a regulação do uso do solo, ou seja,
as regras urbanísticas representadas no
planejamento têm o potencial de garantir o
acesso igualitário de todas e todos à cidade; ou então o de fomentar a segregação.
Mas a escolha por regras que democratizem o uso da cidade perpassa a democratização da produção da cidade em si.
Voltando à questão central da moradia, morar “bem” ou morar “mal”
não pode ser uma decisão relegada ao
mercado imobiliário a partir de critérios de quem pode pagar. Se a cidade é
construída por todas as pessoas, então
os benefícios da urbanização devem ser
igualmente distribuídos.
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Coordenadas
sindicais

Juliana Mildemberg
Coordenadora de juventude do sismuc

Capacitação para
sindicatos em estratégias
organizacionais e Juventude

N

oit

o mundo globalizado e digitalizado, as lutas dos jovens devem também se integrar. Por
isso, ocorreu na sede da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de Turim
um curso de formação voltado à capacitação de estratégias para a juventude
nos sindicatos. A delegação da América
Latina contou com 13 participantes de
seis países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e México. A eles se
somaram 29 participantes do norte europeu (Armênia, Azerbaijão, Belarus,
Estônia, Geórgia, Quirguistão, Lituânia,
República da Móldavia, Polônia, Federação Russa, Ucrania, Uzbequistão)
para trocar ideias e experiências.
A atividade é de suma importância,
pois busca construir estratégias para
atrair a juventude trabalhadora para
dentro do movimento sindical em busca do trabalho decente.
Na capacitação, os trabalhadores
puderam conhecer a realidade sindical
de diversos países e culturas, ampliar
o olhar de que não estamos sozinhos
no mundo e que nós, como movimento sindical no Brasil, já avançamos em
diversos pontos. Contudo, precisamos
ter consciência que ainda temos grandes pautas de extrema importância a
romper, como por exemplo, a regulamentação da Convenção 151 para nós
- servidores públicos.
Temáticas abordadas | Foram trabalhados diversos temas abrangentes
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Contudo, precisamos ter consciência que
ainda temos grandes pautas de extrema
importância a romper, como por exemplo,
a regulamentação da Convenção 151
para nós - servidores públicos
à temática proposta como: Juventude
e Comunicação, Contrato de Trabalho,
Seguridade Social, Precarizações de
Trabalho Juvenil, Mercado de Trabalho, Participação Democrática e Políticas Públicas na perspectiva dos e das
jovens, Crises de Emprego, Participa-

ção e Liderança, Organização Sindical
para a Juventude, Trabalho Decente e
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, Convênios
sobre Políticas de Emprego e com enfoque no Trabalho Decente na Perspectiva do Emprego Juvenil.

transporte

Phil Batiuk
jornalista

A desintegração do
transporte em Curitiba
Prefeito Gustavo Fruet não enfrentou contrato ilegal em 2013; agora, quem perde
são os curitibanos, que pagam mais caro por transporte de pior qualidade

A

região de Curitiba sofre um verdadeiro estrangulamento das empresas que obtiveram em 2010 a concessão para operar o transporte coletivo municipal.
Em campanha eleitoral, Gustavo Fruet prometeu “abrir a caixa preta da Urbs”. E, logo que assumiu a prefeitura em 2013,
convocou uma comissão que apresentasse parecer a respeito
da tarifa técnica – valor pago pela Urbs às concessionárias por
cada passageiro registrado nas catracas.
A Comissão da Tarifa, como foi chamada, apresentou

naquele ano 116 sugestões para diminuir a tarifa e melhorar a qualidade do sistema. “Mas o ponto central foi
que identificamos ilicitudes no processo de licitação de
2010”, conta o professor Lafaiete Neves, que participou
da comissão como representante da Apufpr-Ssind – Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Ele também é autor do livro Movimento popular e
Transporte Coletivo em Curitiba e militante histórico da
Plenária Popular do Transporte.

Phil Batiuk
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transporte
“Haviam muitos parâmetros inflados, a exemplo dos
recursos para combustível e reposição de peças, que representam 15% da tarifa”, explica ele. Além disso, irregularidades como o pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das empresas. Item
considerado absurdo pelo vereador Bruno Pessuti, relator
da CPI do Transporte Coletivo. “O usuário de ônibus não
pode pagar impostos que são de responsabilidade exclusiva
das concessionárias”, critica.
Uma vez que a Comissão da Tarifa apresentou seu relatório, a Câmara de Vereadores instituiu por unanimidade
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para “apurar
e investigar os indícios de lucro excessivo e irregularidades
no processo licitatório, na planilha de cálculo tarifário das
empresas, bem como no recolhimento do ISS das empresas
da Rede Integrada do Transporte Coletivo de Curitiba”.
A CPI sugeriu, em sua conclusão, que o município
buscasse a anulação do contrato “diante dos fortes e vários
indícios de irregularidade encontrados”. Para os parlamentares, seria preciso realizar um “novo e regular certame,
com o objetivo de estabelecer uma tarifa justa”. Também
apontou para possível ação do Ministério Público do Paraná, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto
às concessionárias, para que não houvesse interrupção do
serviço durante a realização de nova licitação.
O grande problema é que isso nunca aconteceu. Em 14
de outubro deste ano, inclusive, o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR) rejeitou parecer apresentado
pelo conselheiro Nelson Barbosa contra o modelo atual.
Amparado pelo Relatório de Auditoria feito por técnicos
do Tribunal ainda em 2013, ele recomendava que licitações de lotes do transporte coletivo de Curitiba fossem refeitas. E emitia medida cautelar reduzindo a tarifa técnica
em R$ 0,43 (na época a passagem custava 2,70).

Fotos: Phil Batiuk
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Por hora, vige liminar obtida em fevereiro de 2014 pelas
empresas no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), que
suspendeu a decisão cautelar do conselheiro do TCE-PR.
E, pior, as desobrigou a
renovar a frota de ônibus.

Ou seja, além de manter as
irregularidades, a decisão do TJ
permite que mais de 300 ônibus
circulem acima da idade-limite
estabelecida pelo contrato até
o fim de 2016, o que representa
15% do total. Segue em vigor,
portanto, a desintegração do
transporte em Curitiba.

300

Sugestões da CPI
do Transporte ao
prefeito Gustavo
Fruet com relação
à tarifa técnica:
A tecnologia está superada e,
o sistema, falido. Curitiba, que
já foi cidade modelo, tem hoje
um transporte sucateado
Lafaiete Neves, integrante da
Plenária Popular do Transporte

» .Retirada do provisionamento de Impostos
Exclusivos da planilha.
» Redução do custo do de manutenção do
ônibus Semi Padron ao Limites previstos em
Edital.
» Retirada dos custos do serviço Atende/
ACESSO da planilha.
» Revisão dos custos de vigilância nos
terminais, verificação do aumento do custo
em 78% em 2 anos.
» Retirada do provisionamento do SEGBus da
planilha.
» Retirada dos custos do serviço médico
Sites.
» Revisão do preço da Manutenção no
Sistema de Bilhetagem Eletrônica e redução
do custo.
» Redução dos custos de lubrificantes em até
44,39%.
» Redução dos custos de Pessoal
Administrativo em 48,12%.
» Preço Mínimo na compra do Combustível –
Reduz em 5,54% o custo de combustível
» Retirada do ICMS do combustível – Reduz
em 12% o custo do combustível.
» .Opção de retirada do provisionamento do
Fundo Assistencial ao Sindicato enquanto
for verificada a legalidade §2º da Convenção
Coletiva, transferindo a responsabilidade
para as Empresas.
» Redução dos custos de Rodagem em
40,24%.
» Retirada da Taxa de Risco do Hibribus
» Retirada dos custos de Limpeza de
Terminais e de Limpeza do Patrimônio dos
Terminais
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De volta para o futuro
Cobrança por km rodado e bilhete único com integração temporal:
medidas que podem dar novo fôlego ao transporte de Curitiba

P

ara reivindicar mais uma vez o título de modelo no
transporte público, o município precisa se livrar do domínio do Cartel. Mesmo que tenha rejeitado a nulidade
da licitação de 2010, o TCE-PR decidiu em 14 de outubro de
2015 que ao menos dois valores da tarifa técnica devem ser
considerados indevidos: os impostos exclusivos das empresas
e a taxa de risco pelo Hibribus.
Também definiu pela readequação ao preço mínimo do
combustível e pela redução do percentual de consumo de óleo
diesel. Além disso, o Tribunal manteve as 40 irregularidades
identificadas no relatório original, dentre elas indícios de cartelização, conflito de interesses entre multas e lucratividade e
inadequação do regime de contratação de funcionários.
Para o vereador Bruno Pessuti, a solução mais concreta
virá da Câmara. Ele aponta duas medidas que considera essenciais para o avanço no transporte público coletivo. A primeira delas diz respeito à integração temporal por meio de
bilhete único. Ou seja, a possibilidade de comprar uma passagem que possa ser utilizada em mais de uma linha dentro de
um período determinado de tempo.
Assim, o usuário gastaria apenas uma vez para seu deslocamento, mesmo que precisasse trocar de ônibus fora de terminais e
estações tubo. “Hoje, quanto mais você usa o sistema, mais você
paga. É o contrário da lógica de mercado, em que quanto mais
você consome um produto, menor é o valor pago”, explica ele.
A outra medida se trata da remuneração às empresas concessionárias. Atualmente, elas recebem da Urbs um montante
relativo ao número de passageiros registrados pelas catracas
vezes a tarifa técnica. “Cobrar pela catraca gera distorções,
pois a tarifa sobe desproporcionalmente”, afirma. Ele explica
que o cálculo da tarifa leva em conta o número de passageiros.
Só que é natural o aumento dos custos operacionais, como
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combustíveis e a folha de pagamento dos trabalhadores.
O aumento dos custos leva ao aumento da tarifa e, assim,
menos usuários têm acesso ao sistema. Afinal, quem está fora
do mercado formal, por exemplo, e não recebe vale-transporte, muitas vezes não pode arcar com aumento da passagem.
Acontece que, segundo o vereador, a diminuição do número
de passageiros também encarece a tarifa. É um paradoxo que
interessa exclusivamente às empresas concessionárias.
“Para corrigir essa distorção, é preciso remunerar pelo
quilômetro rodado”, conclui. Dessa maneira, e ainda mais
com o bilhete único com integração temporal, será possível
estabilizar o valor da tarifa com aumento de usuários, defende
Pessuti. Afinal, seria então possível usar o sistema livremente
com apenas uma passagem, o que não impactaria negativamente a remuneração das empresas já que elas passariam a
receber pelo simples fato do veículo estar circulando.
Outros futuros possíveis | “Existem outras políticas tarifárias que podem ser aplicadas em horas ociosas do sistema,
nas quais os ônibus rodam com poucos passageiros”, aponta o
vereador. Reduzindo a passagem nesses horários, a tendência
seria aumentar o uso e, assim, a arrecadação da Urbs. “O aumento da arrecadação viabilizaria medidas como o passe livre
para estudantes”, exemplifica.
Outra medida que aponta para o futuro é o Plano Diretor
de Curitiba. Quem explica um pouco os avanços previstos
no documento é seu relator na Câmara de Vereadores, Jonny
Stica: “Aprovamos emendas que estimulam tanto o uso do
ônibus como a integração de veículos como, por exemplo, o
incentivo para construção de estacionamentos ao lado de terminais. Outra integração possível é com o sistema de aluguel
de bicicletas, que deve ser licitado em até três anos”.

NOSSA CIDADE

André Machado
bancário

Ao invés de arrochar,
devemos inovar

A

coluna “Nossa cidade” será um convite para pensarmos Curitiba. Vamos debater experiências, dificuldades e, em especial, ideias inovadoras. Em tempos
de crise, todavia, quando o discurso das gestões públicas e
empresariais é reduzir custos, falar em “inovação” pode parecer papo de livros de administração, nos quais o termo é uma
senha para nos apresentarem propostas para aumentar o ritmo
do trabalho, terceirizar e para fazer com que se produza mais
com menos. Mas a nossa ideia aqui é outra.
Partimos da ideia de que inovar, em muitos casos, é fazer
o óbvio. Exemplo: segundo a prefeitura, faltam verbas para
permitir a expansão do quadro de profissionais em Cmeis e
atender com qualidade a demanda de vagas na educação infantil. Não parece óbvio que, ao invés de sobrecarregar os
atuais servidores e adoecê-los, a prefeitura deveria ir à busca
dos recursos necessários. É possível?
Cansado de escutar que não havia dinheiro para atender às
demandas sociais na cidade de Florianópolis, o vereador Lino
Peres (PT-SC) decidiu inovar e adotou uma estratégia para
cobrar os maiores devedores do município. Solicitou, através
da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, à Prefeitura que informasse o nome dos inadimplentes de tributos
municipais com débitos já ajuizados e, quando recebeu a lista, disponibilizou-a nas redes sociais para a população tomar
conhecimento. Dentre os maiores devedores estavam bancos
(HSBC, Itaú e Safra), grandes construtoras (Hantei e Álamo),
comerciantes, hotéis (Costão do Santinho, Brava, Jurerê Praia
Hotel), shoppings, figuras públicas e grades empresários. A
população percebeu, após a ação do vereador, que o problema
não era necessariamente a falta de recursos, mas a existência
de uma elite de privilegiados que não paga seus impostos e
que ganha muito dinheiro na cidade, enquanto os trabalhadores pagam seus impostos e carecem de investimentos em
educação, saúde, mobilidade urbana e urbanização, gerando
uma grande mobilização popular para o recebimento desses
recursos não arrecadados.
Outra ação que ganhou destaque nacional foi o decreto assinado pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP),
que regulamentou o IPTU progressivo na capital do estado,
com a elevação do tributo em todos os terrenos com mais de
500 m2 que não cumprem sua função social, podendo até se-

rem desapropriados para fins habitacionais. Prédios abandonados e terrenos baldios, que somente geram gastos para o
município, passam a ter uma alíquota mais alta, obrigando
seus proprietários a darem um destino funcional da propriedade para a cidade ou pagarão alto para mantê-los na situação
de inatividade, representado mais receitas para o município.
O que parece óbvio é, na verdade, de uma inovação espantosa, frente à ausência de transparência e proatividade
das administrações públicas quando as ações envolvem o enfrentamento aos interesses dos mais ricos. É mais fácil fechar
centenas de escolas ou sobrecarregar os servidores da educação infantil, como estamos vendo nas administrações Fruet e
Richa, a se enfrentar com um punhado de mega empresários
para atender as demandas populares. Será que em nossa cidade medidas verdadeiramente inovadoras e corajosas como
estas não poderiam garantir os recursos para uma expansão
decente e respeitosa de vagas na educação infantil ou para
outras ações prioritárias para a sociedade?
Acreditamos que este é o caminho.
| novembro de 2015 | 21

saúde do trabalhador

Pedro Carrano
jornalista

Relato de uma visita
à perícia médica
A professora de ensino especial havia sido atendida pelo perito e aguardava
uma carona de um parente para descansar da cirurgia no ombro. Ainda assim,
estava revoltada por mais uma visita ao local ter sido marcada por dificuldades

N

o edifício azul da perícia médica, o saguão está cheio às
10h30 de uma manhã de forte
temporal em outubro. Mesmo em meio
à tempestade, este não deixou de ser o
horário de pico de procura pelos servidores de Curitiba, muitos encaminhados para lá direto do Instituto Curitiba
de Saúde (ICS).
Izabel logo busca a reportagem
para reclamar da fila de espera para o
atendimento do perito. A professora,
que havia sido afastada por depressão
ao longo de dois anos, sofreu fratura
na raiz do dente devido à agressão de
um aluno. Sua principal reclamação é
a demora no atendimento.
A mudança para Licença de Tratamento de Saúde (LTS) de três dias, que
agora pode ser liberada por uma chefia
imediata, é considerada uma conquista
dos servidores municipais. Ainda assim,
Izabel não está contente. Problemas
permanecem. “Muitas vezes não temos
mais que vir aqui, mas segue do mesmo
jeito que antes. A demora é a mesma. O
professor vai perder aula, mas espera do
mesmo jeito”, protesta.
A gestão, procurada pela reportagem, defende que a fila de espera para
avaliação na perícia médica não passa
de uma hora e meia de espera, e isso
porque o sistema ainda é marcado por
uma série de consultas para liberação de
um ou dois dias.
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Entretanto, outros casos somam-se
ao de Izabel. Em um dia de tempestade como aquele, a servidora Catia deslocou-se da cidade de Araucária, na
região metropolitana de Curitiba, até a
perícia médica.
Demora e falta de prioridade no
atendimento | Servidores apontam a
relação entre o pedido de atestado de um
dia e o risco de passar uma manhã inteira
para apenas referendar o atestado médico. Uma professora de ensino especial
mostra o número de senha, retirado às
9:58 horas, e o compara com o relógio do celular, que já apontava
quase meio-dia. Sua postura é de protesto em razão
da forma de prioridade no
atendimento. “O atendimento é bom, só questiono
a não prioridade”, afirma.
Seu protesto não foi à
toa. Afinal, aquela senhora havia acabado de passar
por uma cirurgia no ombro. “Fiz uma cirurgia
no meu tendão direito e
tomei remédio”, relata.
Mesmo em pleno pós
-operatório, encostava-se numa das cadeiras desconfortáveis da
perícia e aguardava
ansiosa a autorização

para a licença de 60 dias. “Não há
clareza nos procedimentos para priorização no atendimento”, sintetiza Irene Rodrigues, coordenadora-geral do
Sismuc e secretária nacional de Saúde
do Trabalhador da Confederação dos
Trabalhadores do Serviço Público
Municipal (Confetam).
Grande busca por atendimento
| No início da implantação da Portaria
1590, houve um aumento do registro de
LTSs. Mas a partir da metade de setembro até final de outubro, a procura tem se
mantido estável, de acordo com a gerência da Perícia Médica. Em um único dia,
a perícia apresenta uma média de 650
atendimentos, sendo quase 30 deles em
média por médico. Esses dados se verificaram numa segunda-feira, dia da semana de maior procura pela perícia médica.
A Perícia Médica é a responsável
pelo encaminhamento e pelo fornecimento de atestado para Licença de Tratamento de Saúde (LTS) do servidor. A
investigação e o processo de saúde e
doença são acompanhados pelo Departamento de Saúde Ocupacional da Prefeitura e pela Medicina Ocupacional.
Cabe à perícia avaliar a necessidade de aposentadoria por invalidez, no
caso de servidores que já ultrapassaram o atestado com mais de dois
anos de afastamento. Neste caso,
forma-se uma junta médica para
avaliar o caso. O Sismuc analisa que é preciso uma evolução
neste modelo de atenção à saúde dos trabalhadores.
“Não podemos mais
ficar em um modelo de
saúde ocupacional ou
medicina do trabalho.
A Prefeitura precisa
implantar, para todos
os servidores, uma
política municipal de
saúde do trabalhador,
que possa avaliar e
fazer promoção de

Sem passar pela perícia
LTS até três dias pode ser validada
pela chefia imediata, sem passar pela perícia.

Foi publicada no dia 13 de agosto, no Diário Oficial, a Portaria
1590 sobre Licença para Tratamento de Saúde (LTS), que implica
conquistas como a licença de três dias entregue à chefia imediata,
sem passar pela perícia, no caso do primeiro afastamento no período
de trinta dias. E, no caso de um segundo atestado, em menos de
trinta dias, o servidor será avaliado por um médico perito.
Há ainda a luta para ampliação desse direito, no caso dos
dependentes do servidor. “Para o Sismuc, a ampliação para abranger
também os dependentes será uma forma de melhorar o fluxo dentro
da perícia médica, reduzindo o tempo de espera”, defende Irene
Rodrigues, coordenadora-geral do Sismuc.

Pedro Carrano

Tempo de espera na
perícia chega a 2 horas

saúde antes que o processo de doença
se instale”, comenta Irene Rodrigues.
No dia de visita da reportagem do
Sismuc, os oito consultórios de médicos
estavam preenchidos. O início das con-

sultas vai das 7h30 até as 18h15. Quando o atendimento está lotado, de acordo
com informações internas da perícia, o
horário de pico da demanda é às 10h30.
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manda volta a ser baixa. Depois, novamente
no final da tarde, a procura aumenta.
Acidentes de trabalho no serviço municipal | Um dos dados que chama a atenção
refere-se aos acidentes de trabalho. Comuns na
iniciativa privada, no serviço público municipal 261 servidores estão afastados hoje, devido
a alguma forma de acidente de trabalho.
No momento do atendimento pela perícia,
entre as tipificações mais comuns em relação a
doenças do trabalho, estão as chamadas doenças
osteomusculares. Na educação infantil, são comuns problemas na coluna. Assim como doenças referentes a transtornos mentais do trabalho.
Quando questionada sobre qual é o principal tipo de acidente: é o de trajeto, afirma
a gestão. Tantas vezes encoberto pela mídia
empresarial, muitos acidentes de trânsito na
realidade são acidentes de trabalhadores deslocando-se para o local de trabalho.
Atestados prolongados e cultura preventiva | Hoje, apenas na Educação Infantil,
o número de professores afastados por doença

do trabalho alcança cerca de 150 pessoas. Número que é maior se levar em conta os professores afastados por menos de três dias.
O Sismuc luta para que haja cada vez menos
burocracia nos procedimentos de Perícia Médica. “O trabalho de prevenção com os servidores
e a falta de uma cultura preventiva de doenças e
acidentes de trabalho poderiam evitar uma série
de problemas para os trabalhadores”, critica Juliano Soares, da coordenação do Sismuc. Neste
sentido, a luta por um melhor atendimento na
Perícia Médica se casa com a luta por melhores
condições de trabalho. Por isso a pauta de contratações e convocatória de concurso público se
afirma com força neste caso.
“Embora muitas doenças não sejam classificadas como doença do trabalho, a falta de
profissionais, a sobrecarga e as longas jornadas
produzem doenças que não estão diretamente
ligadas, mas são geradas no ambiente de trabalho. Por isso, a culpa não é do servidor. É
uma questão de gestão e melhoria no processo
de trabalho”, analisa Irene Rodrigues.
A falta de funcionários, na visão da Prefeitura de Curitiba, não é um problema hoje, quan-

Médicos
sobrecarregados
O médico Reginaldo Kanckin Filho, que
trabalha na perícia desde 2002, afirma
que os médicos da Prefeitura carregam
o peso da pressão e do baixo número de
profissionais. O profissional reconhece
um aumento no número de doenças
psiquiátricas apresentadas pelo servidor
municipal. Embora, na visão dele, não
há o vínculo entre estas enfermidades
e o ambiente de trabalho. O sindicato
defende que o vínculo existe.
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do a demanda está ajustada ao número de
médicos. Mas o aumento na procura e a
alta na produtividade do servidor pode
trazer complicações para o atendimento. Porque isso gera aumento nas doenças do trabalho. “Daqui há alguns anos
teremos alguns problemas aqui, sem
condições de atender”, reconhece Cyn-

thia R.C. Koerich gerência da Perícia. A
gestão reconhece também a dificuldade
de informação sobre os métodos e procedimentos da perícia médica.
Ao final da reportagem, a professora
de ensino especial havia sido atendida
pelo perito e aguardava uma carona de
um parente para descansar da cirurgia

no ombro. Ainda assim, estava revoltada por mais uma visita ao local ter sido
marcada por dificuldades. Ela finalmente havia sido atendida. A chuva matinal
e a pequena enchente em frente ao local
diminuem um pouco.
Mas, como fica a dor de todo o dia
do servidor?

650

Atendimentos da
Perícia Médica,
em média, numa
segunda-feira
FONTE: Gerência da Perícia Médica
da Prefeitura Municipal de Curitiba.

30

Atendimentos,
em média,
por médico

8

Médicos fazem
avaliação na perícia

261

Servidores afastados
por acidente de
trabalho no serviço
público municipal.

150

Professores da
Educação Infantil
afastados de maneira
prolongada atualmente.
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Curtas

Ministério da Saúde

Conheça 10 serviços
prestados pelo SUS
Unidade Básica
de Saúde
Nas UBS é feito o Acolhimento,
Acompanhamento da gestante e do bebê (pré-natal
e puericultura), Consulta odontológica, Curativos,
Dispensação de medicamentos, Dispensação de
preservativos e contraceptivos, Enfermagem, Exame
preventivo (câncer de colo de útero) Grupo de
educação em saúde Imunização (vacinas), Médica,
Nebulização, Planejamento familiar, Teste de gravidez
(TIG) e Tratamento odontológico.

Atendimento
de Urgência
e Emergência
As Unidades de Pronto Atendimento (UPA)
funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana
e podem resolver grande parte das urgências e
emergências, como pressão e febre alta, fraturas,
cortes, infarto e derrame. Com isso ajudam a
diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais.

Brasil Sorridente
Melhor em Casa
A atenção domiciliar (AD), cujas ações
são implementadas, no âmbito do
Ministério da Saúde, pela CoordenaçãoGeral de Atenção Domiciliar (CGAD)), constitui uma
nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva
ou complementar às já existentes, oferecida no
domicílio e caracterizada por um conjunto de ações
de promoção à saúde, prevenção e tratamento de
doenças e reabilitação, com garantia da continuidade
do cuidado e integrada às Redes de Atenção à Saúde.

É o programa do governo federal que
tem mudado a Atenção da Saúde Bucal
no Brasil. De modo a garantir ações
de promoção, prevenção e recuperação da saúde
bucal da população brasileira, o Brasil Sorridente
reúne uma série de ações para ampliação do acesso
ao tratamento odontológico gratuito, por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS).

Samu
Consultório na Rua
O Consultório na Rua foi instituído pela
Política Nacional de Atenção Básica,
em 2011, e visa a ampliar o acesso da
população de rua aos serviços de saúde, ofertando,
de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde
para esse grupo populacional, o qual se encontra
em condições de vulnerabilidade e com os vínculos
familiares interrompidos ou fragilizados.
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O Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu/192) é um programa que
tem como finalidade prestar o socorro à população
em casos de emergência. Com o Samu/192, o governo
federal está reduzindo o número de óbitos, o tempo
de internação em hospitais e as seqüelas decorrentes
da falta de socorro precoce. O serviço funciona 24
horas por dia com equipes de profissionais de saúde,
como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem
e socorristas que atendem às urgências de natureza
traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, ginecoobstétrica e de saúde mental da população.

Academia da Saúde
Tem o objetivo de contribuir para a
promoção da saúde da população a
partir da implantação de polos com
infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal
qualificado para a orientação de práticas corporais e
atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

Saúde conte
com a gente
Essa política consolida um modelo de
atenção à saúde mental aberto e de base comunitária.
Isto é, que garante a livre circulação das pessoas com
transtornos mentais pelos serviços, comunidade e
cidade. Este modelo conta com uma rede de serviços
e equipamentos variados tais como os CAPS, os
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de
Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral. O
“Volta para Casa”, que oferece bolsas para egressos de
longas internações em hospitais psiquiátricos, também
faz parte desta política. Na atenção integral em álcool
e drogas, conta-se ainda com leitos de retaguarda e a
Escola de Redutores de Danos.

Força Nacional
do SUS
A Força Nacional do SUS (FN-SUS)
é um programa de cooperação com
estados e municípios criado para a execução de
medidas de prevenção, assistência às situações de
surtos, epidemias, desastres ou de desassistência
à população. Caracterize-se como primeira equipe
do Ministério da Saúde (MS) a chegar ao local para
realizar diagnóstico situacional. As equipes do MS
se articulam em ação conjunta com as Secretarias
Estaduais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde.

Saúde da Mulher
Trata-se de um documento histórico que
incorporou o ideário feminista para a
atenção à saúde integral, inclusive responsabilizando o
estado brasileiro com os aspectos da saúde reprodutiva.
Desta forma as ações prioritárias foram definidas a
partir das necessidades da população feminina. Isso
significou uma ruptura com o modelo de atenção
materno-infantil até então desenvolvido.
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Arte e Cultura
em Movimento

Ulisses Galeto
Produtor Cultural

Luzes para as trevas
Desde o dia 3 de outubro acontece a 22ª Bienal
Internacional de Curitiba. Em mais de 100 espaços da
capital paranaense estarão expostas obras de importantes
artistas contemporâneos do Brasil e de vários outros países.
O homenageado desta edição é o artista franco-argentino
Julio Le Parc, reconhecido internacionalmente. Museus,
galerias e espaços culturais estarão abertos ao público
até o dia 12 de dezembro, quando termina a Bienal. No
site oficial, você encontra tudo sobre expositores, história,
itinerários e muitas outras informações importantes,
incluindo sugestões de roteiros à visitação.
www.bienaldecuritiba.com.br

Do gris
ao cinza
Juliana Cortes, cantora e
produtora cultural, está
finalizando seu segundo
disco. “GRIS” é o nome
da jóia, com lançamento
previsto pra 2016. O
álbum tem a produção
de Dante Ozzetti, conta
com músicas de vários
autores e participação
especiais de artistas
brasileiros e argentinos.
Ao que tudo indica, será
mais um lançamento que
merecerá atenção dos
ouvidos mais exigentes,
desta que já é uma das
grandes realizadoras
curitibanas.
/invento.julianacortes
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Epitáfio

O longa metragem “Para minha amada morta” do diretor Aly Muritiba,
está fazendo história no Brasil e no mundo. Ganhador de 6 prêmios no
Festival de Cinema de Brasília, um dos principais eventos do gênero do
país – direção (Aly Muritiba), atriz e ator coadjuvantes (Giuly Biancato e
Lourinelson Vladmir), Fotografia (Paulo Baião), montagem (João Mena
Barreto) e Direção de Arte (Monica Palazzo) –, também levou o prêmio de
melhor longa metragem pela Abraccine – Associação Brasileira de Críticos
de Cinema. O longa segue firme em festivais e mostras internacionais
no Brasil, Europa e Estados Unidos e tem previsão de estréia nas salas
de cinema para 2016. O filme é mais uma produção de sucesso da Grafo
Audiovisual, que já teve outros lançamentos de grande repercussão no
Brasil e no mundo. Você não perde por esperar.
/paraminhaamadamorta

A Casa
está
Aberta
Janaína Felinni acabou de lançar mais
um disco em sua carreira solo. “Casa
Aberta” foi gravado em uma chácara
em Campina Grande do Sul, numa
imersão dos grandes músicos Glauco
Solter, Du Gomide, Sergio Monteiro
Freire, Alonso Figueroa e Denis Mariano.
Os arranjos são assinados por Letieres
Leite, a produção de Beto Villares,
todos gravados pelos engenheiros
Fred Teixeira e Chico Santarosa. Como
resultado, 10 músicas, entre inéditas e
não inéditas, todas com uma roupagem
muito interessante e original. Num
mini-documentário de todo o processo
que você pode conferir em https://www.
youtube.com/watch?v=Qev1hak_e34,
tem a ficha técnica completa do disco.
Uma ótima opção pra você que gosta
de invenção e boa musica. Corra lá!!!

É punk
O jornalista e escritor Luiz Cláudio Soares
de Oliveira, o Lobão, lançou seu primeiro
livro de poemas, “Punkpoemas”, pela
editora Nossa Cultura (www.nossacultura.
com.br), com design e editoração super
criativos assinados por Lucio Barbeiro. No
livro, uma seleção da produção nascida
entre 2008 e 2012 num blog de mesmo
nome. Em 112 páginas de arte escrita da
melhor “linhagem” – ou linguagem –, é um
senhor pontapé inicial do poeta Lobão, já
reconhecido como um dos jornalistas e
críticos musicais mais respeitados no Brasil.

/janaina.eufellini
/luiz.oliveira.944

Paranaenses nas telas
E o Paraná dá um show nos editais regionais e nacionais com recursos do Fundo Setorial – ANCINE destinados
ao Audiovisual. Foram contemplados diversas produtoras paranaenses nos vários segmentos, entre produções de
conteúdo pra televisão e cinema e desenvolvimento de projetos. Estão entre os contemplados as realizadoras Oficina
da Imagem, Tui Tam Filmes, Parangolé Educação e Cultura, Kinopus Audiovisual, Grafo Audiovisual, Augustinho Pasko,
Caminho Comunicação e Diadorim Filmes. Já em Curitiba, a Fundação Cultural de Cultura divulgou o resultado do
Edital do Audiovisual realizado em parceria com a ANCINE. Ao todo serão investidos R$ 1 milhão de recursos do
Fundo Municipal de Cultura e R$ 1,5 milhão do Fundo Setorial do Audiovisual / ANCINE. Como vemos, 2016 promete
ser um grande ano para todas as telas paranaenses.
www.ancine.gov.br e www.fccdigital.com.br
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3 CLIQUES

Leandro Taques
Repórter fotográfico

Retratos da Síria
Refugiados sírios na fronteira da Síria com o Líbano. Em dezembro
de 2013, milhares de sírios tentavam fugir da guerra. Os mais
atingidos, sempre mulheres, crianças e idosos, passavam dias
nos postos da fronteira. Em sua maioria não tinham documentos
(passaporte) e isto dificultava ainda mais a jornada. À época eram
mais de um milhão de refugiados fugindo do país e mais de quatro
milhões de refugiados internos.
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