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Pensata

Pedro Elói
Filósofo e autor do
blogdopedroeloi.com.br

Sapato 36

O

correu, em Lonpés ou as nossas mentes
drina, um belo sejá cresceram. E quanto
minário de formamais crescemos, mais a
ção, promovido pelo grupo
dor da contenção e dos
APP- Independente. Na
limites nos fazem soabertura dos trabalhos foi
frer, desde os tempos da
lembrada a música Sapato
saída da caverna para
36, do grande Raul Seixas.
o confronto com a luz.
Ela foi deixada para a livre
Pensar que não incomointerpretação de cada um
da não é pensar, já nos
dos participantes.
alertava Saramago.
Agora pretendo dar
A dor é um sintoma.
um passo inicial para esta
Sintomas são avisos
A letra da música remete aos
interpretação, destacando
para remover as causas
anos da ditadura militar, que
duas ideias. A primeira soda dor. Para eu descobre o incômodo do aperto
brir que o sapato 36 não
certamente deu ao povo brasileiro
do sapato, que creio que
mais me serve e brigar
um sapato, se é que deu, com um
todo mundo, alguma vez,
por um 37 hoje, um 38
número ainda bem menor que o 36
já sentiu. E a segunda é
amanhã e um 39 depois
sobre o ir embora. Faço
de amanhã... Livrar-se
a abordagem por meio de
da dor pode ser ir para os
duas perguntas. Quem nos causa o incômodo e a dor e qual
Estados Unidos, a ilusória pátria das liberdades e das oportué o destino buscado ao anunciar o ir embora?
nidades. Livrar-se da dor é algo muito maior. Implica em visão
A letra da música remete aos anos da ditadura militar, que
telúrica, em utopias e em transcender. Partir dificilmente se dá
certamente deu ao povo brasileiro um sapato, se é que deu,
sem brigas, uma vez que a dor e o sofrimento está estruturalcom um número ainda bem menor que o 36, tais os incômomente impregnada em nossa cultura. A briga contra as dores do
dos que ela causou. E o ir embora, remeteria a uma ida aos
mundo exige uma longa e permanente aprendizagem.
Estados Unidos, a chamada terra das liberdades e das oporComo tenho os anarquistas em grande apreço, vai aqui
tunidades. Acho que é muito pouco. Na cabeça do Raulzito,
ainda um pensamento do geógrafo anarquista francês Élisée
muitas outras coisas deviam estar fervilhando.
Reclus, para nos acompanhar neste libertário ato de ir embora,
Então vamos expandir. A ideia do pai opressor é uma imacom o sapato adequado para suportar a caminhada: “Não admigem recorrente e onipresente na cultura ocidental. Com culpa
timos que a ciência seja um privilégio, e que homens empoleiou sem culpa, o autoritarismo se estende de geração a geração
rados sobre uma montanha como Moisés, sobre um trono como
pela figura do Pai. E o ponto culminante desta herança está
Marco Aurélio, sobre um Olimpo ou um Parnaso de cartão, ou
na imagem de um Deus Pai. Um Pai sempre severo, com o
simplesmente sobre uma poltrona acadêmica, ditem-nos leis
qual as imposições morais que limitam os desejos humanos
vangloriando-se de um conhecimento superior às leis eternas”.
ganharam formas bem delineadas. Questão de mandamentos,
sempre vindos do alto. Também o pai autoritário em nossas
famílias se contrapõe à imagem generosa da mãe.
As diferentes concepções religiosas em muito contribuConfira
íram com a divisão social do trabalho, separando os seres
música
humanos que pensam daqueles que meramente executam.
e letra
Os que pensam ditam as regras e os destinos. São eles que
distribuem os sapatos 36 sem levar em conta que os nossos
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comportamento

Dieese

Prejuízo no bolso
Trabalhadores perdem em negociações salariais no primeiro
semestre do ano. Resultado é o pior desde 2003

N

o primeiro semestre de 2016, apenas 24% das negociações observadas pelo DIEESE tiveram reajustes
superiores à inflação medida pelo INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A maioria dos ganhos situa-se
na faixa de 0,01 a 0,5% acima da inflação.
Os reajustes que empataram com o INPC representaram 37% das negociações, enquanto 39% ficaram abaixo
do índice. É o pior resultado do levantamento, realizado
pelo Sistema de Acompanhamento das Contratações Coletivas (SACC) desde 2003.
A variação real média dos reajustes no primeiro semestre
foi negativa: 0,50% abaixo da inflação

24%

Reajuste acima da inflação

37%

Pelo menos a inflação

39%

Abaixo da inflação

Setor da economia | Os serviços foi o segmento com
mais reajustes acima e abaixo da inflação, 27% e 44%, respectivamente. No Comércio, aumentos reais corresponderam
a 26% do painel e negociações com perdas a 39%.
A indústria foi o setor em que os trabalhadores tiveram
menos ganhos: apenas 21% das negociações conquistaram
aumentos acima do INPC, enquanto outras 33% ficaram abaixo do índice e 46% o igualaram.

21%

Positivo

33%

Negativo

46%

Na média

Por região | No Norte, só 14% das
negociações analisadas tiveram aumento real. Nas demais regiões, os reajustes
que ultrapassaram a inflação ficaram
em torno de 27%. As regiões Norte e
Sudeste registraram as maiores proporções de reajustes abaixo do INPC-IBGE: 57% e 49%, respectivamente. No
Nordeste, 43% dos reajustes ficaram
abaixo da inflação e no Centro-Oeste,
32%. Na região Sul, 61% das negociações conquistaram reajustes iguais à inflação, 23% acima e 16%, abaixo.

Foram analisadas 304 unidades
de negociação, de todo o país. O
trabalho foi realizado pelo Sistema de
Acompanhamento das Contratações
Coletivas (SACC-DIEESE).
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jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

Marcel Cruz

Radar da Luta

Pedro Carrano

Estudante da UFABC
perde a visão

MAM é contra alterações
no Código da Mineração
Movimento dos Atingidos pela Mineração (MAM) lançou nota
condenando a revisão do Código de Mineração para atrair
investimentos no setor. O ex-relator do texto da Comissão
Especial, que tramita no plenário da Câmara, Leonardo Quintão
(PMDB/MG), recebeu nas eleições de 2014 mais de R$ 2 milhões
do setor, revelando os interesses em jogo. O texto ainda diz:
“para citar apenas alguns exemplos, a proposta possui a redução,
de 2% para 1% do recolhimento dos ‘royalties’ da mineração”. O
texto ainda retira o mínimo poder do Estado sobre a pesquisa
e mantém o modelo de concessão por “direito de prioridade”,
anulando o maior controle do Estado sobre o subsolo brasileiro.
A nota do MAM critica ainda a revisão dos marcos que passam
para o Congresso a demarcação das terras indígenas no país.

Estatais paranaenses
e a privatização
Sidnei Martini, do Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB), em audiência pública na Assembleia Legislativa
do Paraná, critica o consórcio Geração Céu Azul, no qual
a Copel possui 30% das ações, e que indenizou até o
momento apenas 23 famílias impactadas pela barragem na
região sudoeste. Ele critica o descaso da estatal: “Fomos
avisados de madrugada no meio da viagem (a Curitiba) de
que não teria a terceira reunião. Vivemos uma angústia”,
afirma. A audiência denunciou a tentativa de Beto Richa
de colocar à venda ações da Copel e Sanepar por meio
do Projeto de Lei 149/2016, dentro da nova proposta de
ajuste fiscal no Paraná. Especulações na imprensa falam
também no Porto de Paranaguá.
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A jovem que teve o olho esquerdo ferido e perdeu
a visão durante ato contra o golpe parlamentar,
no centro de São Paulo, mora em Santo André e
estuda na Universidade Federal do ABC (UFABC).
Integra o Levante Popular da Juventude e foi
um dos primeiros símbolos da repressão que
intensifica em São Paulo e no país. Infelizmente,
houve reações desumanas de comemoração
nas redes por grupos de direita. Em setembro,
o Levante realiza um dos maiores encontros
nacionais de juventude, reunindo sete mil jovens,
em Belo Horizonte (MG). (com ABCD Maior).

Passos da Frente
Brasil Popular

Lutas voltam a crescer em todo o país. Novos
setores voltam a tomar as ruas. De modo
estratégico, além de somar nos atos programados
contra o governo golpista, a Frente Brasil Popular
reúne-se ao longo do mês e aponta também uma
conferência nacional em novembro. O debate
entre a esquerda se dá sobre qual será a bandeira
para esse momento. O tema de uma Constituinte
para debater o sistema político surge de volta.

Poucas campanhas
salariais com ganhos
acima da inflação
No primeiro semestre de 2016, apenas 24% das
campanhas salariais tiveram aumentos acima da
inflação, segundo o Dieese. 37% empataram com
a inflação e 39% perderam para a inflação do
período anterior. Na média de todas as campanhas,
o índice ficou 0,50% abaixo da inflação. Das
campanhas por setor - , 25% delas tiveram
aumento real (CUT Nacional).

Clemente Ganz Lúcio
diretor técnico do Dieese

Agência Brasil

Coordenadas
sindicais

A jornada de trabalho
em disputa

A

revolução industrial, no séO objetivo da luta pela reduculo 19, transformou o tração da jornada de trabalho é fazer
balho, a terra e o dinheiro
com que todos, simultaneamente,
O objetivo da
em mercadoria. Desde então, para
trabalhem menos, ganhem mais e
luta pela redução
os trabalhadores, lutar é a condição
tenham empregos. Trata-se de uma
da jornada de
para viver. Unidos, organizaram-se
equação muito complexa de ser
trabalho é fazer
por meio dos sindicatos, um solidário
construída em uma sociedade cainstrumento de luta. Disputar a regupitalista, movida pelo lucro e pela
com que todos,
lação do trabalho (por meio da legisexploração do trabalho.
simultaneamente,
lação ou da negociação direta) com o
trabalhem menos,
patronato está no centro da História
Sonho | A utopia, que queremos
ganhem mais e
do sindicalismo.
real, é trabalhar menos para ganhar
A luta pela redução da jornada de
qualidade de vida, com tempo para
tenham empregos
trabalho está presente em toda a hisconviver com a família, os amigos,
tória do movimento sindical, desde o
estudar, praticar esportes, ver um
início. Regular os salários, a jornada
filme, ir ao teatro, cantar, dançar,
e as condições de trabalho faz parte da essência da disputa há
brincar ou, simplesmente, não fazer nada. A questão da
quase 200 anos, mas foi somente no início do século vinte que
redução da jornada ganhou centralidade na vida sindical
a jornada de oito horas diárias ou 48 horas semanais começou
e na luta dos trabalhadores.
a ser instituída onde hoje estão os países desenvolvidos.
Os empresários tomaram a dianteira animando uma agenRecentemente, aqui no Brasil, o presidente da Confededa de flexibilização da legislação trabalhista, pressionando o
ração Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, em regoverno e o Congresso Nacional para mudanças nas leis e na
união que tratava de inovação, animou o debate ao propor
Constituição. E seguirão longe nessa empreitada!
uma flexibilização na legislação trabalhista que permitisse
Os trabalhadores querem a modernização da legislação
jornada de 80 horas semanais. Há dois séculos eles pentrabalhista, o fortalecimento da negociação coletiva, o fosam dessa forma e, sempre que surge uma oportunidade,
mento de um ágil sistema de solução de conflitos, o pleno
não apenas externalizam esse pensamento, como tentam
direito de greve e a redução da jornada de trabalho para
avidamente avançar para aumentar o tempo de trabalho e
promover melhores condições de trabalho e, principalmenreduzir os salários!
te, melhor distribuição da renda e da riqueza gerada pelo
Do outro lado da luta de classes, acreditamos que a tectrabalho. Mas, para isso, será preciso organizar, no contexnologia deve estar a serviço do bem-estar de todos. O investo atual e diante de enormes adversidades, as estratégias de
timento em educação, qualificação profissional, ciência, tecluta. O que a história revela é que a força da classe trabanologia aumenta a produtividade do trabalho e a capacidade
lhadora está na capacidade política de construir a unidade.
de a economia produzir coletivamente bens e serviços para
A redução da jornada de trabalho é um propósito capaz de
atender a todos. Porém, se o incremento da produtividade não
reunir e unir os trabalhadores em uma grande luta. É hora
for adequadamente distribuído, eliminará postos de trabalho.
de trabalhar por uma nova jornada!
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Desafinado
e tropeçando
Orquestra sinfônica do Paraná e Balé do Teatro Guaíra dependem de
orçamento e regularização profissional para tocar apresentações

A

“Carmen” de Bizet, “Viuva Alegre”
Orquestra Sinfônica e o Balé
de Lehar e “La Bohème” de Puccini,
do Teatro Guaíra são dois
A terceirização
dos principais patrimônios
entre outras obras.
profissional no
culturais do Paraná. A OSP foi funAtualmente, tanto a orquestra
dada em 1985, tendo em sua história
quanto o balé estão em grandes mogoverno Jaime Lerner
se apresentado com mais de 40 maesmentos artísticos. A OSP tem feito
foi alvo de polêmica no
tros e pelo menos 200 solistas. A orenorme sucesso com seu maestro
questra contabiliza mais de 500 aprealemão Stefan Geiger. Já o balé tem
governo Requião até
sentações, tendo em seu repertório
sido coreografado por dois alemães,
a criação da “Lei de
executado compositores nacionais e
um italiano e, no segundo semestre,
Cargos Comissionados
internacionais. Já o Balé do Teatro
por um coreografo coreano.
Guaíra goza de mesmo prestígio.
Contudo, esse vasto repertório esde Natureza Artística
Mais velhinho, fundado em 1969,
conde trajetória de muita dificuldade
coleciona em seu currículo apresenpara os músicos e bailarinos. Desde
tações do balé russo como Glazunov, Tcahikowski e Stravins- 1992 não acontecem mais concursos públicos para ingresso
ki, acrescidos do incremento de dança contemporânea a partir no Balé Teatro Guaíra e desde 1996 para ingresso na Orquesde 2011. Juntos, A OSP e o BTG encantaram públicos com tra Sinfônica do Paraná. A partir de 1998 as vagas remanesapresentações como “Quebra-Nozes” de Tchaikovsky e “Ro- centes da Orquestra e do Balé Teatro Guaíra passaram a ser
meu e Julieta” de Prokofiev, além da participação nas óperas preenchidas através de contratos temporários de serviço. A
8|
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Balé Guaíra

jornalista

Karin van der Broocke

CULTURA

Manoel Ramires

Karin van der Broocke

Fernanda Castro

No fim de agosto, a classe
foi recebida pela Comissão
de Cultura da Assembleia
Legislativa do Paraná para
discutir os contratos

terceirização profissional no
governo Jaime Lerner foi alvo
de polêmica no governo Requião até a criação da “Lei de
Cargos Comissionados de Natureza Artística”, que regularizava contratações irregulares.
Contudo, a lei foi questionada pelo Ministério Público em
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin). O impasse
persiste até o governo de Beto Richa quando, em julho de
2014, o “caminho encontrado” é a criação de Serviços Sociais
Autônomos (SSAs) denominado de Palco Paraná, que visava
regularizar a situação dos profissionais.
Todavia, os profissionais têm pressa, uma vez que o Tribunal de Justiça do Paraná considerou ilegal, em julho deste
ano, a lei criada no governo Requião. Com isso, 27 músicos da
OSP e 22 bailarinos do BTG tiveram que ser contratados pelo
Serviço Autônomo. Já outros 32 funcionários do corpo técnico
e administrativo tiveram vínculos consolidados via cargos comissionados em lei já aprovada pela Assembleia Legislativa do
Paraná. Mesmo assim, os artistas têm dúvidas com relação à
divisão dos grupos entre os contratados do PalcoParaná e os via
cargos comissionados. Outra ansiedade trata do financiamento
para as atividades, como conta o músico José Dias de Moraes
Neto, da direção da (AMOSP), Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná, e representante de todos os funcionários do CCTG junto ao Conselho Diretor.
“O PalcoParaná tem dotação de verba de R$ 430 mil para
este ano. A polêmica no momento está se dando em torno da
dotação orçamentária para 2017. O Centro Cultural do Teatro Guaíra solicitou R$ 12 milhões anualmente. Contudo, a
Secretária da Fazenda (SEFA) quer liberar apenas 8 milhões

para um projeto já enxutíssimo,
até mesmo sem contemplar algumas funções essenciais”, observa Zeca Moraes.
No fim de agosto, a classe
foi recebida pela Comissão de
Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná para discutir os contratos. O presidente da
Comissão, Péricles de Mello (PT), afirmou que a Alep buscará garantir recursos para a cultura. “Os artistas vão entregar
um documento com toda a demanda do teatro e nós vamos
marcar uma audiência pública com o secretário de Cultura.
Precisamos que o governo entenda e tenha sensibilidade com
esse momento”, sustenta.
Para o músico Zeca Moraes, a negociação orçamentária é
urgente. “Os músicos e bailarinos têm envidado grandes esforços para conseguirmos a dotação orçamentária completa.
Entendemos que essa é uma negociação que se dará entre nós,
a secretaria de cultura de um lado e a secretaria de finanças do
outro”, completa.

Seleção
Mesmo já pertencendo ao corpo artístico do Balé e da Orquestra, os profissionais estão sendo obrigados a participar de
novo processo seletivo para integrar o PalcoParaná. Para os
profissionais, não é caso de comprovar qualidade profissional,
pois o que deve ocorrer é apenas mudança de status funcional,
em que passam de comissionados a celetistas. A “prova de
ingresso” via Processo Seletivo Simplificado pode atrapalhar
ensaios e coreografias dos músicos e bailarinos.
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municipais

Confetam

Qual município queremos?
Que desenvolvimento
precisamos?

Q

ueremos um município sustentável, saudável, democrático e socialmente justo. Precisamos de um
desenvolvimento equilibrado, próspero, igualitário
e promotor de direitos. Queremos um município
para as pessoas. Precisamos de um modelo de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, socialmente
equitativo e geopoliticamente equilibrado.
A Plataforma da Confetam dialoga com “Marcos Políticos e
Institucionais” de referência nacional e internacional, a exemplo
do “Projeto de Desenvolvimento Sustentável” defendido pela
Central Única dos Trabalhadores (CUT), da “Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentá- vel” aprovada pela Organização
das Nações Unidas (ONU), da “Agenda Nacional do Trabalho
Decente” construída no Brasil através de Conferências e apoiada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A Confetam conclama os candidatos nestas eleições de 2016
a se comprometerem a trabalhar incansavelmente para a plena
implantação da Plataforma ao longo da gestão de seus governos
e mandatos legislativos eleitos para o período de 2017/2020.
Para a CUT, desenvolvimento sustentável implica não
apenas em novas formulações no campo econômico, que
apontem para muito além do estabelecimento de metas de
crescimento, mas também novas abordagens sobre o papel
do Estado, soberania, democracia e cidadania. O centro da
estratégia é organizar a classe trabalhadora para “construção
de um modelo alternativo, democrático e popular com horizontes transitórios para a sociedade socialista”.
Por sua vez, a Agenda 2030 da ONU pretende acabar com
a pobreza e a fome em todos os lugares; combater as desigualdades dentro e entre os países; construir sociedades pacíficas,
justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover
a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas; e assegurar a proteção duradoura do planeta e de seus
recursos naturais. Criar condições para um crescimento sustentável, inclusivo e economicamente sustentado, prosperidade
compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os
diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais.
A Agenda Nacional do Trabalho Decente estabelece prio10 |

| setembro de 2016

ridades para sua promoção: gerar mais e melhores empregos,
com igualdade de oportunidades e de tratamento; erradicar o
trabalho escravo e o trabalho infantil, especialmente nas suas
piores formas; e fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como instrumento de governabilidade democrática.
A Campanha Salarial Nacional Unificada de 2016 traz em
cena o debate sobre questões que estão na ordem do dia, como
combate a corrupção, justiça fiscal, reforma política e tributária, 10 dentre outros, alertando para a necessidade de ressignificar a política e construir um novo modelo de desenvolvimento econômico com inclusão social e proteção de direitos.
É partindo deste arcabouço de referências que a Confetam
apresenta, como parte constituinte da Plataforma “Município
para as Pessoas”, 10 prioridades (10 P’s) que podem ser implementadas no âmbito municipal, assegurando a participação
da população, o controle social e a parceria com os demais
níveis da Federação e da sociedade.
PRIORIDADES | 1. Emprego decente no serviço público
para uma vida digna. 2. Igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e jovens. 3. Erradicação da pobreza
extrema. 4. Educação inclusiva e equitativa de qualidade.
5. Vida saudável e bem-estar para todos. 6. Gestão sustentável dos recursos naturais e do consumo saudável. 7.
Respeito às liberdades e aos direitos Humanos. 8. Políticas
afirmativas e anti-discriminatórias. 9. Habitabilidade segura, adequada e acessível. 10. Transparência, acesso a informação e controle social.
O conjunto destas 10 prioridades subsidiam a formulação
de plataformas eleitorais a serem defendidas pelos candidatos
no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo municipais,
aproximando governos, sindicatos, setor privado, sociedade
civil organizada, e outros atores. A Confetam compreende que
o Compromisso Político dos Eleitos, associado à Capacidade
de Parcerias e à Participação Democrática, criam as condições
de viabilidade e governança das proposições apresentadas
nesta Plataforma “Municípios para as Pessoas”.

sem direitos

Paula Zarth Padilha
Jornalista do Terra Sem Males

O

Lula Marques

Onda neoliberal
na América Latina
ataque aos direitos
e promover o crescimento
sociais e trabalhiseconômico, mas que isso
tas está diretamente
não funcionou na Itália e na
ligado à retomada do avanço
Espanha, onde foi aplicado.
do neoliberalismo no Brasil.
Farkatt também lembrou
“Estamos diante de um períoque em 2014 o Brasil apredo que é uma pressão terrível
sentou o menor patamar de
para que mudem as relações
desemprego dos últimos 30
de trabalho, que trazem proanos, em 4,8%. “Se a fleteção salarial e social, previxibilização for aplicada no
dência e benefícios”, alerta
país, será acompanhada do
o economista Luiz Gonzaga
aumento da informalidade,
Se a flexibilização for aplicada
Beluzzo. O também econoda precarização e da reduno país, será acompanhada do
mista Eduardo Fagnani traça
ção de salários. Os trabaos riscos à democracia no pelhadores serão obrigados a
aumento da informalidade, da
ríodo atual. “A ideia é privareduzir seus direitos para
precarização e da redução de
tizar tudo o que for possível”.
manter seus empregos”.
salários. Os trabalhadores serão
A desconstrução dos diPara o professor de soobrigados a reduzir seus direitos
reitos do trabalho e da saúde
ciologia da Unicamp, Ricarna América Latina atingiu
do Antunes, é consenso que
para manter seus empregos
países como o México, onde
o cenário atual no mundo do
contratos coletivos de trabatrabalho é profundamente
lho se transformaram em contratos coletivos de proteção pa- destrutivo numa escala global desde 2008. “O projeto de lei
tronal. “Isso não se faz em governos progressistas, é um pro- da terceirização é o protótipo mais trágico no Brasil do que já
duto do neoliberalismo”, ilustra o advogado mexicano Oscar ocorre em outros países do mundo”, afirmou.
Alzaga, que atua em defesa dos trabalhadores da mineração
Ele explicou como funciona o “contrato de zero hora”, apliatravés do sindicato. Ele atribui como marco da desconstru- cado no Reino Unido: quem não está no trabalho formal tem
ção dos direitos dos trabalhadores mexicanos uma lei de 2012 disponibilidade perpétua, para quando for chamado pela emque destruiu a estabilidade de emprego.
presa. Pode esperar dias, semanas, e só é remunerado pelas hoO doutor em relações internacionais, Kjeld Jakobsen, aler- ras que exercer o serviço. Sem direitos sociais, sem benefícios.
ta que o Brasil passa pela segunda onda do neoliberalismo,
O advogado trabalhista colombiano, Arturo Portilla, exdessa vez com a característica da austeridade, que é ajustar o pôs o trabalho precário existente em seu país com os trabalhaorçamento para pagamento de despesas, através de menor co- dores da mineração, que tiveram direitos retirados em favor
brança de impostos dos empresários e consequente retirada de de empresas transnacionais, especialmente canadenses, que
direitos sociais para a população. Jakobsen explicou que cerca são beneficiadas com exploração da jornada de trabalho de
de 80% da cadeia produtiva do mundo é controlada por 800 até 14 horas diárias, sem qualquer condição de saúde e segubancos e fundos de investimentos. O que tem que ser pago rança. “Na Colômbia, a mineração é incluída como modelo
para investidores e credores não diminui.
neoliberal de desenvolvimento”.
O advogado Magnus Farkatt, assessor sindical em nego* As abordagens foram feitas durante o IV Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente,
ciações coletivas, afirma que o governo Temer sustenta a re- Direito e Saúde, promovido em São Paulo por entidades como as associações Brasileira e Latinoamericana de
advogados trabalhistas (Abrat e ALAL), Fundacentro/MTE, Ministério Público do Trabalho e o Departamento de
forma trabalhista sob a justificativa de combater o desemprego Direito do Trabalho da USP.
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ENTREVISTA

Gustavo Henrique Vidal
Jornalista

Aponte para o futuro
e democratize a gestão
Economista destaca que o momento é de reconstrução da vida pública, rompendo
limites da participação popular para ressurgir a forma de pensar a cidade

C

om uma nova Lei Orçamentária Anual
(LOA), para 2017, entrando em discussão na
Câmara de Vereadores de Curitiba e a proximidade das Eleições Municipais, é preciso discutir
um mecanismo que abasteça a sociedade com propostas concretas de gestão pública. Na edição deste
mês, Ágora entrevista o economista e consultor em
finanças públicas e mercado de trabalho Cid Cordeiro
Silva para abordar o Orçamento Participativo (OP).
Integrante como parte da Democracia Participativa, o OP hoje é um mero figurante de gestores
burocratas. “Está esgotado o modelo de pensamento restrito a poucos, que assumem para si o direito
de serem os únicos a planejar a cidade, apenas porque foram eleitos. É preciso democratizar a gestão”, aponta Cid Cordeiro.
Os modelos engessados de planejamento municipal estão ultrapassados, com os problemas
evoluindo para além da capacidade de gestões
temporárias. São necessárias políticas permanentes, que garantam gestão urbana direcionada aos
mais pobres, com decisões compartilhadas dos
recursos orçamentários com quem realmente enfrenta as dificuldades da cidade.
Cordeiro ressalta que o momento requer a derrubada dos limites da participação e radicalização da
vontade política. “O OP precisa ser consolidado com
agente ativo da democracia, colocando nas mãos da
população o destino da cidade, levando a sociedade
a crer que ela pode, concretamente, decidir o que é
melhor para ela própria”, define.
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Ágora | Por que o Orçamento Participativo
não se tornou política pública efetiva?
Cid Cordeiro (CC) | A ideia, quando se criou o Orçamento Participativo, era pra incentivar o envolvimento da
sociedade nos rumos da cidade. Um novo mecanismo de
transformação social, com discussão e decisão direta de
quem é o alvo do planejamento de municipal.
Mas a política pública em si não se efetivou por que a
aplicação, ainda, não está pensada como mecanismo de
participação. Criou-se a obrigação, mas sem estabelecer
a forma concreta de envolver a população. Assim, cada
prefeitura faz como quiser, com critérios distintos e considerando qualquer ação como aplicação do orçamento
participativo, mesmo que não seja.

Ágora | O modelo de gestão da maioria das
cidades, de centralidade nas propostas de
cada prefeito e não de uma continuidade de
projetos, está falido?
CC | Há muito tempo, por isso chegamos a atual crise
financeira, de gestão e de falta de criatividade (planejamento) dos municípios. Isso tudo revela o esgotamento natural quando o “pensar” a cidade fica restrito a um
grupo de burocratas que se atribuíam o direito de serem
os únicos a planejar a cidade, acima do que pensam cidadãos que nela moram. A complexidade e diversidade das
cidades ficaram maiores que a cabeça desses “pensantes”.
É preciso ouvir, deixar participar quem convive com os
problemas do dia a dia da sua moradia.

Ágora | As cidades e o desenvolvimento
urbano pedem outro tipo de administração?
CC | Ou pensamos outro tipo de administração ou não

Leandro Taques

encontramos saída para essa crise que as cidades vivem.
Aliás, a crise não é só financeira, por conta da recessão, é
crise desse modelo arcaico e autossuficiente que alguns “iluminados” se creditam no direito de só eles pensarem a resolução dos problemas que vivemos.

Ágora | Falta qualificação ao município para
discutir propostas coletivas. Você credita isso ao
modelo politico de gestão?
CC | Não falta qualificação aos municípios. Vivemos um processo democrático na escolha dos governantes (eleições), mas
que não é democrático na gestão, não cria mecanismos para
os cidadãos votarem as prioridades das políticas públicas, dos
investimentos. Democratizamos a escolha do gestor, mas temos que dar esse passo maior que é democratizar a gestão.

Ágora | Hoje as consultas públicas se
transforaram em meras reuniões ampliadas?
CC | Mera formalidade, audiências para cumprir calendário. As

prefeituras - no geral - divulgam formalmente convites para
audiência pública, mas não criam nenhum mecanismo de participação popular na discussão orçamentária. Some-se a isso,
a presença de cargos comissionados é muito maior que da
população, demonstrando uma falsa ideia de participação. Os
espaços se transformam em confraternização do que participação. Em sua maioria são reuniões em que a prefeitura expõe
o que quer, não estimula o debate, inibe as perguntas e divergências. É o velho modelo com roupagem nova.

Ágora | Que benefícios imediatos a instituição
imediata do Orçamento Participativo pode
trazer à cidade?
CC | O benefício de contemplar nas políticas públicas os
diferentes olhares dos cidadãos, setores organizados, entidades. A forma de pensar a cidade se torna plural, portanto
mais amplo, mais democrático, mais eficiente, mais inclusivo, essa é a “química” que falta para a criatividade ressurgir
na forma de pensar a cidade.
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Carolina Goetten e Pedro Carrano
Jornalistas

Joka Madruga

DIREITO À SAÚDE

DO
CEMITeRIO
AO CEO
Saúde do trabalhador deveria estar em primeiro lugar. Mas
locais com riscos de contaminação mostram como a Legislação
trabalhista no Brasil é usada como compensação à doença

Cemitérios em Curitiba
são bem cuidados, mas
servidores polivalentes
enfrentam uma rotina
densa e desvalorizada
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O

s cemitérios municipais da cidade têm um traço em comum: a atmosfera de local bem cuidado, capaz de aliviar
uma impressão mórbida. Esse cenário, porém, entra em
contraste com a realidade de trabalho dos servidores polivalentes
da prefeitura. Enquanto a estrutura e a organização dos cemitérios expressam zelo e higiene, o cotidiano de tarefas expõem os
servidores a bactérias, fungos e substâncias com potencial contaminante. Também a densa tarefa de cuidar dos corpos submete
os trabalhadores a uma rotina insalubre, cuja sucessão é capaz de
adoecê-los e prejudicar sua saúde mental.
No Cemitério Água Verde, os servidores almoçam em uma cozinha modesta, ao fundo do terreno. Enquanto lavam a louça que
restou do almoço, contam que os equipamentos de proteção fornecidos pela prefeitura estão em dia, mas que o cotidiano de trabalho os
expõe frequentemente a mau cheiro, a substâncias tóxicas e bactérias
provenientes do procedimento de exumação dos corpos. “Temos que
fazer tudo isso porque é a nossa tarefa. Mas o valor adicional que
recebemos é baixo, o salário não é justo”, reclama um dos polivalentes, que não quis se identificar à reportagem.
A coordenadora do Sismuc, Irene Rodrigues, assinala que, em
meio à rotina de trabalho que envolve atividades como as de um
cemitério, é imprescindível que prevaleça a saúde das pessoas.
“O modelo adotado em nosso país dá prioridade à compensação
financeira, como se o dinheiro fosse capaz de pagar pela vida e
pela saúde do indivíduo”, critica.

Wikipedia Commons

DIREITO À SAÚDE

Operadores de raios-x
recebem adicional de 40%
pela exposição à radiação,
considerada como
insalubre em grau máximo

Lei prioriza compensação financeira
Desde os anos 1990, a legislação garantiu o pagamento de valores
adicionais como forma de compensar trabalhadores que exercem
“atividades penosas, insalubres ou perigosas”. Isso está previsto no
artigo 7 da Constituição. O advogado do Sismuc, Ludimar Rafanhim, explica que a regulamentação do serviço público é diferente
do privado, em que os valores são definidos pela CLT. Já para os
servidores, “o valor adicional varia conforme a legislação do órgão
ou ente público em que trabalha”, explica.
Em Curitiba, com exceção dos servidores que estão expostos a
risco de vida (como no caso do raio-x), cujo adicional chega a 40%,
municipais recebem um valor 30% em relação ao salário básico
para exercer atividades periculosas, insalubres ou sob risco de vida
(Veja o quadro “riscos e direitos”).
Rafanhim ressalta, porém, que o artigo 7 também garante ao trabalhador o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança. “O ideal é que não exista a
exposição do indivíduo a agentes insalubres ou com risco de vida. Na
prática, temos uma compensação financeira que prejudica o cuidado e
a atenção com o ser humano. O empregador prefere pagar o valor em
16 |
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Legislação
Municipal
Em Curitiba, a legislação municipal
que dispõe sobre atividades
perigosas ou insalubres e sobre
a gratificação recebida por
servidores está prevista no decreto
429/1985. Ele prevê adicional fixo
de 30% sobre o salário básico a
trabalhadores expostos a riscos de
qualquer natureza, exceto no caso
de quem opera equipamentos de
alto risco – nesse caso, o adicional
é definido em 40%.

Riscos e direitos
Os adicionais garantidos ao trabalhador são classificados
em três categorias distintas, segundo a Constituição:
periculosidade, risco de vida e insalubridade. São
regulamentados pelas NR-15 e NR-16 da CLT.
Pela lei, tais direitos não são cumulativos. Quem está sujeito
a mais de uma categoria de riscos recebe o adicional de maior
valor. “Em caso de violação de qualquer direito trabalhista,
o trabalhador deve verificar junto à sua chefia o que está
ocorrendo”, explica o advogado do Sismuc, Ludimar Rafanhim.
“Caso não sejam tomadas as providências, o caminho é
procurar o sindicato para que a entidade adote as medidas
cabíveis”, esclarece, pontuando que é possível, também,
recorrer ao Ministério Público e Ministério Público do Trabalho.

Conheça as diferenças
Periculosidade: é previsto a trabalhadores
que atuam em contato com operações
perigosas, tais como eletricidade, explosivos e
inflamáveis. São tarefas que, por sua natureza
ou pelos métodos de trabalho, podem causar acidentes
graves, capazes de levar a lesões corporais – mutilantes ou
irreparáveis – ou à morte do trabalhador.

O modelo adotado
em nosso país
dá prioridade à
compensação
financeira, como
se o dinheiro fosse
capaz de pagar pela
vida e pela saúde do
indivíduo
Irene Rodrigues
Coordenadora do Sismuc

Risco de vida: Trata-se de uma gratificação de
segurança concedida a trabalhadores que atuam
como guardas municipais, instâncias policiais,
de fiscalização (vigilância sanitária, urbanística,
etc), dentre outras atividades profissionais de segurança
pessoal ou patrimonial. O adicional por risco de vida é uma
compensação para quem está sujeito a violência física ou
roubos em seu cotidiano de trabalho.
Insalubridade: O adicional de insalubridade
é garantido ao trabalhador exposto, em
caráter habitual ou permanente, a substâncias
ou agentes nocivos que podem adoecê-lo.
Há atividades com grau mínimo, médio e máximo de
insalubridade, definidas segundo critérios como o tempo de
exposição, a atividade desenvolvida, limites de tolerância,
dentre outros.
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vez de avaliar a melhor e mais efetiva forma de proteção, de modo que os funcionários não sejam expostos
a agentes nocivos à sua vida”, avalia o advogado.
Se não é possível afastá-lo integralmente desses
riscos, para além da remuneração adicional correspondente, outra compensação oferecida é o direito
à aposentadoria especial. “Esses trabalhadores têm
direito a se aposentar antes do que os demais servidores. No caso de quem está exposto a agentes insalubres, a regra é que possam se aposentar aos 25
anos de exposição habitual ao risco, sem idade mínima prevista”, esclarece Rafanhim.
Para quem opera equipamentos de raios-x, por
exemplo, por sua exposição habitual a uma rotina
altamente insalubre, é previsto o direito a jornada
reduzida e a um período maior de férias. Existe,
por isso, a defesa de que a prefeitura de Curitiba
garanta aos municipais as férias de 20 dias por semestre, direito que já é assegurado aos funcionários do serviço público federal.
“Quando estamos em férias é o único momento
em que não operamos os raios-x, e, portanto, só então estamos de fato protegidos”, aponta um dentista
que atua num dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) da prefeitura, e que preferiu não
se identificar. Nos CEOs, além dos raios-x, a rotina envolve o contato com metais pesados e o risco
biológico por conta da própria prática odontológica.
“Ampliar as nossas férias é uma forma de efetivamente priorizar a redução dos riscos à nossa saúde,
para além da compensação financeira”, define.

Carolina Goetten

DIREITO À SAÚDE

Zoonoses e Laboratório
Municipal: servidores
insatisfeitos com risco
de vida e saúde
Servidores do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores
apontam estar em contato diário com animais vetores de
doenças e com endemias sérias na realidade curitibana.
Casos de leptospirose, via ratos, transmissão de raiva,
contato com animais peçonhentos, cobras e escorpiões, com o
risco que isso envolve, são o café de cada manhã.
Substâncias químicas em contato com o agente de zoonoses que atua limpando os bueiros da cidade, outro fator de
18 |
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Sede do Centro de Controle de Zoonoses
e Vetores localizada na Cidade Indistrial de Curitiba

Descontos ilegais!
O prefeito Gustavo Fruet ignorou a reinvindicação
dos municipais que pediam para serem freados
descontos considerados ilegais para o Instituto
de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). Isso
porque vai para a aposentadoria apenas 30%
do Risco de Vida e Saúde sobre vencimento
base, integral para médicos e dentistas e
proporcional para outros servidores. Em 2015, a
PGM reconheceu a ilegalidade e determinou que
cessassem os descontos. Cessaram os descontos
em julho de 2015, mas os valores não foram
devolvidos para os servidores.

impacto à saúde. A necessidade, de acordo com os servidores,
coloca-se para que haja o adicional de vida e saúde reconhecendo os possíveis riscos biológicos, e não apenas químicos.
“Todos deveríamos receber 40% (de adicional de risco e
saúde). Podemos ter contato com os fungos dos gatos, por
exemplo”, afirma Diego Ferraz, biólogo e coordenador do
serviço de controle de zoonoses. Ele complementa: “É uma
interpretação equivocada da legislação para não pagar o risco

Fabio Rodrigues / Agência Brasil

Agentes de controle de zoonoses
denunciam estar em contato diário com
animais vetores de doenças, como os cães

Para melhorar as condições
de trabalho, é preciso
organizar comissões locais
de saúde do trabalhador
biológico. Trabalhamos principalmente com animais de importância para a sociedade”, explica.
E isso na verdade é pouco. No debate de saúde do trabalhador e condições do trabalho, mesmo
tendo acesso ao Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e a condições mínimas, a falta de trabalhadores em local de trabalho é um problema, o
que obriga muitos servidores a mudarem de atividade-fim, nos diferentes setores do centro. Com a
aposentadoria e a alocação dos agentes de zoonoses
para diferentes setores, o centro estima a necessidade de pelo menos 15 servidores a mais.

Saúde do trabalhador
Ao lado da remuneração de acordo com a lei, a Prefeitura deve
trabalhar um programa de saúde do trabalhador que priorize a
eliminação do risco, o acompanhamento, a avaliação e prevenção da saúde no local de trabalho.
“Só assim teremos de fato um olhar não da medicina do trabalho, nem da saúde ocupacional, mas que recai sobre a pessoa,
considera o risco em que ela está e assume um compromisso
com a saúde dos trabalhadores”, afirma Irene Rodrigues, coordenadora geral do Sismuc.
Essas melhorias nas condições locais de trabalho não vêm do
nada. O serviço público não conta com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa). Por conta disso, é preciso pressionar
pelo espaço próprio de organização dos servidores, uma vez que o
Agente de Segurança Local (Agesel) é um cargo de confiança da
administração, distante do local do trabalho e insuficiente para as
demandas. “Precisamos instituir as Comissões de Saúde do Trabalhador Local (Consats), formadas por pessoas eleitas pelos próprios trabalhadores, que tenham o compromisso e a liberdade de
discutir estes assuntos de forma totalmente desvinculada da gestão”, discute Irene Rodrigues, coordenadora geral do Sismuc.
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No Laboratório
Municipal, servidores
exigem risco
de vida e saúde e
responsabilidade
técnica
No Laboratório Municipal, Cathia Zuanazi, do
setor Imunoquímica, aponta que, ao lado da
responsabilidade própria da atividade no local,
o recebimento do risco de vida e saúde se deve
ao risco de contato pelo manuseio de material
biológico, infectante potencialmente - HIV,
hepatite A e C tuberculose entre outros.
A questão hoje dos servidores é o fato de
terem que optar, seja pelo recebimento do
adicional por risco de vida, equivalente a 30% do
salário, ou então pela chamada “responsabilidade
técnica”, de mesmo valor. Cathia defende a
necessidade de recebimento dos dois benefícios.
“Porque nós somos responsáveis pelos laudos dos
exames”, comenta.

Equipamento de Proteção Individual
O controle e o risco de infecções são minimizados
no Laboratório Municipal. Ali também os servidores
afirmam terem à disposição Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), tais como luva, avental e
óculos de proteção para diminuir o risco.
Ruído e condições de trabalho. Foi feita uma
análise por um técnico do trabalho, em 2015, e
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detectado o problema de ruídos na nova sede.
“São muitos equipamentos trabalhando ao
mesmo tempo. Temos também problemas com
ar condicionado. Isso está presente. E temos
problemas com a questão de energia elétrica
no novo prédio. Vira e mexe um gerador não dá
conta”, protesta outro trabalhador do Laboratório,
quem preferiu não se identificar.

ponto de vista

Carolina Goetten
jornalista

Presidente
ou presidenta?
A ministra do Supremo Tribunal Eleitoral Carmen Lúcia, eleita à presidência do STF
e com posse prevista para 14 de setembro, recentemente declarou sua predileção
pelo bom uso da gramática. Em sessão do Tribunal, comentou que, como amante
da língua portuguesa, prefere ser chamada de “presidente” e não “presidenta”.

A polêmica surgiu com a eleição
de Dilma em 2011: como primeira
mulher a ocupar o cargo de chefe
de Estado em toda a história do
Brasil, só então foi necessário
discutir a forma feminina da palavra
“presidente” e suas implicações
políticas e linguísticas. Dilma, vale
ressaltar, escolheu ser presidenta.

Dias depois, o conhecido professor de português Pasquale
Neto corrigiu a ministra, afirmando que a flexão do termo
está correta tanto no feminino quanto no masculino. A palavra
“presidenta” é legitimada inclusive nos mais importantes
dicionários do país. Desde 1899 ela existe no dicionário
Cândido de Figueiredo, e atualmente integra o léxico de
publicações respeitadas como o Houaiss, o Aurélio e o
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (elaborado pela
Academia Brasileira de Letras). Sua aplicação cotidiana também
lhe garante o aval do uso popular.
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“O uso de presidenta como feminino
de presidente corresponde a um
padrão raro em português [...], mas
este uso tem sido feito ultimamente
também como afirmação política,
social ou cultural, nomeadamente de
cariz feminista, de que são exemplos
Dilma Rousseff”, explicou a linguista
Helena Figueira na coluna Dúvida
Linguística, publicada pela FLiP.

Como tanto “presidente”
quanto “presidenta” estão de
acordo com a norma culta da
língua, cabe a cada usuário
empregar esta ou aquela
opção. No entanto, o confronto
entre ambas extrapola o
debate linguístico e inclui um
posicionamento de afirmação
por parte das mulheres.
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Gustavo Henrique Vidal e Leandro Taques
jornalista / fotojornalista

Circo da
Resistência
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Movimentos sociais,
populares e sindicatos
reavaliam a luta para
resgatar a democracia.
Ninguém desistirá, as
ruas seguirão ocupadas
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A

ntes da concretização do Golpe à
democracia, Curitiba, Paraná e o
Brasil viveram momentos únicos
numa das maiores declarações públicas
de solidariedade à liberdade, igualdade e
justiça social. O Circo da Democracia deixou suas marcas. Marcou a própria democracia, rompida num momento em que a
opressão e o individualismo do parlamento superaram a coletividade.
Foram dias inspiradores, que reafirmaram a necessidade das ocupações diárias
do campo e da cidade. Nunca as ruas foram abandonadas e o Circo confirmou que
jamais elas podem ficar vazias. Ruas que
agora convocam jovens, velhos, mulheres e
homens para restaurar a democracia.
O principal recado do Circo, talvez, seja
a unificação da resistência. É certo que a
sociedade enfrentará momentos tensos e
violentos nos enfrentamentos ao “novo estado”. Resta aos milhares de movimentos
apontarem como vão encarar a luta, se o
acordo programático será ultrapassando,
avançando à unificação do conteúdo.
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“O Circo se foi, mas a praça fica!
Assim, o Circo da Democracia reforça
que está em movimento e hoje mais do
que nunca se coloca no front da defesa
da democracia. Enquanto houver mulheres e homens dispostos a lutar nas
praças, haverá democracia!”, decretou
o jurista Carlos Frederico Marés.
O Circo ganha movimento em
direção à resistência. Picadeiros devem ser montados de norte a sul para
apresentar a revolta social. Para retomar a democracia.
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MULHERES

Hirmínia Dorigan de Matos Diniz
Doutoranda em Educação e Promotora de Justiça

O direito fundamental
à educação infantil

D

efronta-se, diariamente, com a violação de direitos quando determinado estímulo ou experiência exerce maior
fundamentais dos cidadãos, retrato do aviltamento influência sobre a inteligência do que em qualquer outra
à dignidade humana – prostituição infanto-juvenil, época da vida. Assim sendo, descuidar-se desse período
crianças esmolando, trabalhando precocemente, perambulan- – a infância – significa desperdiçar um imenso potencial
do, subnutridas, exploração de todas as ordens. Com facilida- humano. Mais que isto, significa comprometer os alicerces
de, percebe-se que a causa desse estado de fatos, que os faz individuais e, por conseguinte, as bases do convívio social.
originarem e que assim os mantêm,
Nesta especial fase de desenvoldeve-se, em muito, à omissão do
vimento, a prioridade absoluta dessa
Estado quanto às políticas públicas
clientela justifica-se na medida em
que conduzam à concretização dos
que, superado o momento adequaEm um universo de,
direitos fundamentais.
do, os investimentos posteriores não
aproximadamente, 18
A ausência de estratégias públiproduzirão os mesmos resultados
cas – até há pouco menosprezadas
milhões de crianças
que poderiam ser obtidos naqueles
períodos cruciais à estimulação.
pelos operadores do direito – assuentre zero e cinco
É preciso, pois, democratizar
miu seu verdadeiro status de grande
anos, acolhem-se nas
essa oportunidade, denominada de
responsável pelo desencadeamento
educação infantil, para que todas as
da violência social e da opressão. A
creches, no segmento
crianças possam gozar plenamente
promoção do direito social fundade zero a três anos,
seus direitos em igualdade efetiva
mental à educação exerce papel dede condições. Os argumentos – seterminante nas estratégias política e
apenas 30%
jam legais, sociais ou científicos –
jurídica de prevenção social – os reimplicam em uma educação infancursos tempestiva e adequadamente
aplicados, hão de evitar a injustiça social que, inevitavelmen- til universalizada. Vale dizer, dirigida às crianças de todas as
classes sociais e em qualquer situação de peculiaridade pessote, produz marginalização, violência e exclusão.
Em face de seu caráter emancipatório, a educação, ao al e ministrada com satisfatório grau de especialidade.
Contudo, os percalços ainda estão fortemente instalados na
lado da saúde, é pontuada por Amartya Sen, o Prêmio Nobel da Economia de 1998, como fator de promoção da dig- realidade nacional. Segundo dados do INEP 2015 em cotejo
nidade1. Nesta esteira, também o Prêmio Nobel de Econo- com os dados do IBGE e DATASUS, para um universo de,
aproximadamente, 18 milhões de crianças entre zero e cinco
mia de 2000, James Heckman.
Em particular, no que se refere à educação infantil, so- anos, acolhem-se nas creches, no segmento de zero a três anos,
mam-se os argumentos da comunidade científica – de âm- apenas 3.513.211 crianças, ou seja, 30% e, no segmento de quabito multidisciplinar – que investiga o processo de desen- tro e cinco anos, somente 4.951.152 alunos, ou seja, 89%.
Os índices desfavoráveis não param por aí. Destaca-se,
volvimento da criança. Assegura-se que a inteligência se
forma a partir do nascimento e menciona-se o que chamam também, o elevado número de docentes que ainda devem fade “janelas de oportunidade” na infância, o que ocorre zer o ensino superior e as precárias condições remuneratórias.

1 SEN, 2000, p. 170 et.0 seq.
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Os direitos fundamentais, erigidos constitucionalmente
a este patamar, impõem ao administrador público o dever
de promovê-los, dando-lhes efetividade. As políticas públicas constituem-se, nesse contexto, no instrumento para
a efetivação destes direitos.
Se o estabelecimento de prioridades – privilegiandose recursos para certos segmentos, em detrimento de outros, menos prioritários – é uma constante nas políticas
públicas em geral, o mesmo não deve ocorrer no espaço
da educação infantil. Nesse segmento, poucas são as opções a serem feitas, haja vista que a criança – e tudo mais
que se revela indispensável para sua formação –, recebeu
tratamento constitucional prioritário. A opção, vale dizer,
já foi feita pelo constituinte.

Manoel Ramires

A realidade está a merecer, com a urgência que o tema
requer, um posicionamento do Direito sobre a questão. A
omissão, pelo Poder Público, no estabelecimento e implementação das políticas públicas, em detrimento da efetivação dos direitos sociais, em desobediência à Constituição
da República não pode ser justificada, equivocadamente,
como uma questão de discricionariedade administrativa,
frente à escassez de recursos. Não se está no campo da
opção e sim no da vinculação, a qual decorre do princípio
constitucional, dentre outros, da prioridade absoluta.
Na gestão de seus poderes-deveres, o Administrador
Público atuará de forma vinculada e/ou discricionária. Porém, não é a ele – Administrador Público, a quem cabe
estabelecer o que é um e o que é outro.

Audiência Pública realizada na
Câmara Municipal discutiu a falta
de vagas em cmeis
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Curtas

Manoel Ramires
jornalista

Sonegômetro: a corrupção
por debaixo dos panos

O

s empresários, o setor indústrial, as associações comerciais e os grandes grupos midiáticos adoram dar destaque ao
Impostômetro. Os números volumosos dão destaque à carga tributária no Brasil e contam com
apoio da população que sente no holerite o efeito
dos impostos e taixas.
No entanto, existe outros números que esses
mesmo personagens não costumam divulgar. São
os relacionados à sonegação de impostos. Principalmente porque os maiores sonegadores do país são

5,219

16,4

Bolsa Família

Carros populares

Segurança

Atualmente, o programa beneficia
cerca de 50 milhões de famílias.
Contudo, o golpista Michel
Temer quer reduzir o número de
pessoas dentro do programa.
Desde que assumiu, 916 mil
benefícios foram cancelados.

O dinheiro não recolhido
representa milhões de
carros não circulando nas
ruas. Para se ter uma ideia,
a frota de Curitiba, segundo
o Detran-PR é de 1,414
milhão. Isso representa
11,7 Curitibas lotadinhas,
aproximadamente.

Um dos principais problemas das
cidades é a falta de segurança.
Especialistas debatem a importância
de postos de referência para o
atendimento. Se a sonegação fosse
combatida, poderia existir “um módulo
a cada quarteirão” no Brasil. Para se
ter uma ideia, Curitiba tem apenas 23
módulos da Guarda Municipal.

bilhões de cestas
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eles. De acordo com a Operação Zelotes, que investiga esquema de corrupção contra empresas e pessoas físicas por sonegação fiscal e previdenciária, pelo
menos R$ 19 bilhões deixaram de ser pagos.
Mesmo assim, os número são modestos se comparados ao Sonegômetro. Cálculos do Sinprofaz
(Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda)
apontam que até setembro de 2016 foram sonegados mais de R$ 365 bilhões. No cálculo, o Sinprofaz
compara o que poderia ser feito com o montante que
não entrou aos cofres públicos:
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Milhões

7,6

milhões

1,8

1

12

2,6

Cesta Básica

Presídios

Está cada vez mais
difícil por comida na
mesa do brasileiro. De
acordo com o Dieese,
a cesta em São Paulo,
a mais cara do país,
está em R$ 469. A
alta mais forte nas
capitais foi sentida em
Florianópolis: 10,13%,
ficando R$ 6 a menos
que SP. Contudo, a
sonegação é capaz
de colocar comida na
mesa do brasileiro por
cinco meses.

O Paraná é um
dos estados que
tem discutido a
privatização de
presídios. Para
especialistas, o temor
é de que, com a
privatização, a taxa de
crescimento aumente
ainda mais. O Brasil
tem 600 mil presos.
Crescimento de 380%
em 20 anos, segundo
o Departamento
Penitenciário Nacional.

Transporte
escolar

Mil

bilhão

Sonegação
per capita
Um a um, os brasileiros
teriam sonegado
R$ 1,8 mil até setembro.
Ou pouco mais de dois
salários mínimos. Contudo,
essa conta é injusta.
Quem ganha até 2 salários
mínimos paga 49% dos
seus rendimentos em
tributos, mas quem ganha
acima de 30 salários paga
26%. Por fim, cerca de 75%
da riqueza do país está
concentrada nas mãos dos
10% mais ricos.

10,4
milhões

Minha Casa,
Minha Vida
A crise econômica atingiu
drasticamente o financiamento da
casa própria. Agrava-se a isso os
cortes anunciados ao programa
pelo governo Temer para moradias
populares. Ele suspendeu as
contratações até 2018. Cerca de 2
milhões de casas.

mil

4,5
milhões

milhões

Ir e voltar à
escola. Essa é a
dura realidade de
muitos jovens e
crianças brasileiras.
Principalmentenas
pesquenas cidades.
De acordo com
FNDE, um ônibus
escolar rural pode
custar de R$ 160 mil
a R$ 242 mil.

126
milhões

SAMU

Iphone

O Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) foi criado
em 2003. É um dos principais
programas de atendimento a
vítimas. O programa atende 75%
da população com cerca de 3 mil
ambulâncias equipadas, segundo o
ministério da Saúde.

O dinheiro sonegado no Brasil é capaz
de dar Iphone 5 de graça para mais
da metade da população brasileira.
Recentemente, como comparação, o
governador do Paraná, Beto Richa,
suspendeu a compra de 140 Iphones
6s. Cada celular custaria R$ 4,6 mil,
num total de despesas de R$ 651 mil
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Arte e Cultura
em Movimento

O1

Ulisses Galeto
Produtor Cultural

encantado
Entretanto, caso o município de Curitiba ingressasse
efetivamente no Sistema Nacional de Cultura, poderia haver
repasse de recursos federais Fundo a Fundo, de modo a
complementar os montantes necessários para
que pudéssemos enfim, contar com 1% do orçamento
municipal para a Cultura.
Em valores de 2016, isso significaria aproximadamente
R$ 87 milhões, ou R$ 24 milhões a mais do que deve ser
destinado à pasta. Segundo, o orçamento de 2016 da
Fundação Cultural de Curitiba, que contou com R$ 63
milhões, atingiu 1% da “arrecadação liquida do município”, o
que é muito diferente de 1% do “orçamento do município”,
que significaria R$ 87 milhões.
Fique esperto nas informações subliminares dos
discursos políticos e saiba cobrar tudo o que lhe é de direito,
principalmente o que foi prometido em épocas de sorrisos e
festas, as épocas de eleições municipais.
Manoel Ramires

O orçamento de um município conta com previsões de
arrecadação de impostos municipais, empréstimos e
financiamentos, além de complementos orçamentários oriundos
de repasses, sobretudo do governo federal. No caso de Curitiba,
a arrecadação líquida anual de impostos municipais prevista
para 2016 é de aproximadamente R$ 6,3 bilhões de reais.
No entanto, o orçamento global da Prefeitura chega a R$ 8,7
bilhões de reais. Pois bem, em épocas eleitorais, novamente
entra na pauta das discussões a questão do 1% para a Cultura.
Mas 1% do que, afinal? Do orçamento ou da arrecadação
liquida? É bom que a gente saiba que esses números são bem
diferentes um do outro. Então vamos esclarecer.
Primeiro, a Constituição Federal não permite a vinculação
obrigatória de despesas, à exceção de saúde e educação.
Para que isso fosse possível no segmento Cultura, seria
necessária uma mudança constitucional, o que dificilmente
vai ocorrer, pelo menos nos próximos anos.

Servidores da FCC
aguardam há ano
reformulação da
carreira
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A disputa por
recursos no
Audiovisual
brasileiro na FCC

A disputa bilionária
por recursos no
Audiovisual brasileiro
Há praticamente 10 anos o Audiovisual brasileiro
conta com uma fonte poderosa de financiamento: o
Fundo Setorial do Audiovisual. Instituído pela Lei n˚
11.437 de 28 de dezembro de 2006, e reforçado pela
Lei 12.485 de 12 de setembro de 2011, os recursos
são oriundos principalmente da Contribuição para
o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional – CONDECINE e do Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações – FISTEL. O montante de
recursos disponibilizados até os dias de hoje é de
aproximadamente 3 bilhões de reais, aplicados
em programas de fomento a obras voltadas para
salas de cinema, canais públicos e privados de
televisão, internet e distribuição. Os programas
são gerenciados por representantes do Ministério
da Cultura, ANCINE, segmentos de produtores e
da indústria audiovisual. Investindo em diferentes
formatos e janelas, o Fundo Setorial do Audiovisual
é um dos programas públicos mais bem sucedidos
em produção de conteúdos descentralizados que
contemplam boa parte da diversidade cultural
brasileira.

Para saber mais:

fsa.ancine.gov.br
ancine.gov.br

Praticamente 2 anos atrás foi publicado o edital
n˚ 094/14. Com recursos municipais da Fundação
Cultural de Curitiba (1 milhão de reais) e federais
do Fundo Setorial do Audiovisual (2 milhões
de reais), as ações previstas eram voltadas à
produção de conteúdos e pilotos para diversas
grades do audiovisual. Repleto de controvérsias
e questionamentos oriundos de seguimentos de
produtores e realizadores, o edital teve um alto
índice de retíficas por parte do poder público,
o que tornou o processo ainda mais moroso.
Após quase um ano de espera, o resultado final
foi publicado em 04 de novembro de 2015 para
a “meia” comemoração dos agraciados. Meia
porque até os dias de hoje, setembro de 2016, as
cotas da ANCINE ainda não foram liberadas. Os
motivos são vários, entre diligências intermináveis
da Agencia e falhas da FCC na condução do
processo. Em que pese as necessárias paciência e
compreensão dos problemas pelos quais passamos
todos nós brasileiros, dois anos de espera vão alem
de qualquer limite do aceitável e do justificável.
Obviamente a nossa “secretaria municipal de
Cultura” não vai assumir a parte que lhe cabe pelos
enormes atrasos, afinal, “o inferno são os outros”.

Para
saber mais:
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3 CLIQUES

Joka Madruga
repórter fotográfico

Águas para
a vida
É uma reportagem fotográfica sobre os
atingidos por barragens na Amazônia.
Não é um projeto contra o progresso,
mas a favor da vida. Ele se fundamenta
no interesse de propiciar às pessoas
o acesso a imagens sobre a luta dos
atingidos pelas barragens na região
amazônica.
A fotografia pode ser entendida
como arte, como protesto, como
instrumento de trabalho. Neste projeto
a imagem será uma narrativa contra
as injustiças causadas às famílias que
foram, e serão, desalojadas. E também
o impacto causado no meio ambiente.
Confira as fotorreportagens em: www.
terrasemmales.com.br/aguas
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Você se cansou
da manipulação
da mídia tradicional?

Leandro Taques

Então por que você
não experimenta isso:

