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Pensata

Pedro Elói
Filósofo e autor do
blogdopedroeloi.com.br

O golpe e a destruição
dos quatro pilares
da cidadania

N

a origem da formação histórica da sociedade brasição ao trabalhador com uma série de leis. Estas leis foram
leira estão presentes duas perversas características
transformadas num sistema de proteção através da CLT, na
que ainda não se apagaram. Elas se entranharam na
qual nem mesmo a ditadura militar ousou mexer.
elite brasileira e continuam vivamente presentes. Estas caracApós a redemocratização brasileira no período posterior
terísticas são a escravidão e o espírito predador bandeirante,
à Segunda Guerra, também a educação mereceu alguns olhaem oposição ao espírito dos pioneiros.
res preocupados, expressos na construção de nossa primeira
A escravidão foi abolida, mas não a sua obra. Joaquim NaLei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 1961.
buco, mesmo antes da abolição já alertava que, para além da
O seu espírito foi logo abortado com a ditadura civil militar
escravidão, também deveria ser abolida a sua obra. Os escravos
que se instaurou em 1964. Com a redemocratização dos anos
libertos ficaram propositalmente à margem da sociedade ao
1980 houve melhoras, ao menos quanto a inclusão escolar,
não serem integrados na economia brasileira. O espírito predamas ainda não atingimos um Sistema Nacional de Educação,
dor bandeirante continua presente
sistemas construídos nos países
com o espírito de não preservação
mais avançados, já ao longo da
das bondades da terra, que além do
segunda metade do século XIX.
espírito de sua devastação também
Mas não dá para negar que a edulhes reserva a destinação estrancação em muito contribuiu com
geira e não o benefício da populaa construção de cidadania, espeção nativa.
cialmente nos últimos anos.
Dentro deste espírito se formou
Os outros dois fatores vieram
uma eterna colônia voltada aos incom a Constituição de 1988. A
teresses externos e a formação de
Previdência Social, vista como
uma sociedade de ricos e de pobres.
Seguridade Social e o Sistema
Os governantes brasileiros se orguÚnico de Saúde, o SUS. A Previlhavam e continuam se orgulhandência já existia, mas na Constido de sua função de cônsules de
tuição ela foi elevada à categoria
interesses estrangeiros. A partir de
de Seguridade Social. Para a sua
Crônicas de resistentes na luta pela democracia
1930 alguma coisa começa a musustentação duas novas contridar. Mas também a partir de 1930
buições foram criadas, O COo espírito golpista começa a estar vivamente presente. Cada vez
FINS e a CSLL. Se o sistema está em crise é porque estas
que os interesses nacionais e de formação de um mercado intercontribuições nunca foram destinadas à Seguridade Social.
no buscam afirmação, as elites escravocratas e predadoras golSempre entraram no caixa do governo para o pagamento de
peiam os desejos desta afirmação de soberania nacional.
compromissos financeiros para com os rentistas da especuEm meio a estas contradições algumas políticas de conslação financeira.
trução de cidadania foram sendo construídas. A mais lonEste sistema representa uma verdadeira revolução sogínqua data dos anos 1940, junto com as políticas de incial. Ele atende hoje 30 milhões de famílias, beneficiando
dustrialização que, diga-se de passagem, foi um processo
mais de 90 milhões de pessoas. Por causa da Previdência
bem tardio. Muitas tentativas anteriores de industrialização
menos de 10% da população idosa vive na pobreza. Sem a
foram abortadas. Junto com a industrialização veio a protePrevidência, seriam mais de 70%.
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Pedro França/Agência Senado

Em 31 de agosto

que falamos em semântica, também a
Mas o mais significativo de todos
consumou-se um
palavra reforma precisa ser levada em
os instrumentos foi a criação do SUS,
golpe de estado
consideração.
o sistema universal de atendimento
brando por não ter
Já o novo ministro da saúde do goà saúde. É muito importante que se
havido o emprego
verno golpista, anunciava que o SUS
diga, pois nem todos sabem e outros já
não cabia no orçamento governamenesqueceram, que antes de 1988 só era
da violência, mas
tal pautado pela Lei de Responsabiatendido nos postos de saúde, quem
extremamente
lidade Fiscal. Como solução indicava
tinha a carteirinha com esta finalidaperverso e de
planos de saúde populares, financiade. Esta carteira era obtida mediante a
extrema violência
dores de suas campanhas eleitorais.
apresentação da carteira de trabalho.
Esta visão mostra toda a irresponsabiAssim, apenas quem tinha emprego,
(simbólica)
devidamente registrado, tinha atendilidade para qualquer tipo de compromento à saúde. Quem estava desemmisso de responsabilidade social.
pregado também ficava penalizado
Agora, atônitos assistimos a repelo não atendimento nos postos de saúde. Estava relegado
forma do ensino médio. Simultaneamente ela atenta contra a
à caridade cristã. Apenas com a Constituição de 1988, todo
mente e o corpo dos estudantes. O país, ainda acalentado com o
o ser humano passou a ser visto como tal. Se o sistema atua
espírito olímpico, vê a retirada da disciplina de educação física
com falhas, isto é um outro problema.
do ensino médio e junto com projetos na direção fascista de
Bem, em 31 de agosto consumou-se um golpe de estado
“Escolas sem partido” atenta contra a mente dos jovens, suprimindo disciplinas como a filosofia e a sociologia. Também
brando. Brando por não ter havido o emprego da violência.
buscou a eliminação de qualquer possibilidade de formação
Admitindo a semântica em torno do termo brando, ele não
humana, de sensibilidade, eliminando também a formação ardeixou de ser extremamente perverso e de extrema violêntística. Estamos na direção da formação de “deficientes cívicia, pois os ataques aos direitos básicos da cidadania sofrem
cos”, usando uma expressão do professor Milton Santos.
ataques diários.
Estes são os rumos deste governo golpista, que apontam
Em seu discurso de posse, Temer prometeu, como priopara 50 anos em cinco, apropriando-se do marketing de JK.
ridade de seu governo, a reforma da legislação trabalhista e
Só que são cinquenta anos de retrocessos em apenas cinco
da previdência. Prometeu atacar dois pilares fundamentais da
meses de governo. Triste, muito triste.
construção de uma ainda incipiente cidadania brasileira. Já
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Radar da Luta

O vencedor é a
antipolítica?
As eleições municipais geraram a análise de que os
partidos de esquerda sofreram profunda derrota. Além
disso, um dos principais fatores dessas eleições foi o número de abstenções, votos brancos e nulos. Em São Paulo, ainda no primeiro turno, o prefeito eleito João Dória
(PSDB) teve menos votos (3.085.187) do que a soma dos
brancos, nulos e abstenções (3.096.304). Em Curitiba, no
segundo turno, a soma das abstenções, brancos e nulos
ficou pouco abaixo dos votos recebidos pelo prefeito
eleito, Rafael Greca (PMN). No Rio de Janeiro, 2.034.352
pessoas não votaram nem em Marcelo Crivella (PRB) e
nem em Marcelo Freixo (Psol). Em Belo Horizonte (MG),
o empresário Alexandre Kalil (PHS) venceu a disputa com
628.050 votos enquanto as abstenções, votos brancos e
nulos somaram 742.050 votos (El País Brasil).

Aversão à política
O recado do povo ao optar pela não participação política não pode ser entendido apenas como uma revolta
consciente. Por um lado, há uma justa insatisfação com
a política, hoje refém dos interesses financeiros e do fisiologismo dos partidos. Movimentos sociais vêm propondo diversas formas de reforma política, tema que
deve voltar à opinião pública. Por outro lado, há um
desinteresse perigoso, que já está abrindo espaço para
saídas conservadoras. Esse distanciamento da política
também é incentivado pelos meios de comunicação.
Passado o impeachment, qualquer luta social é classificada como “política”, como forma de depreciação. E as
lutas sociais começam a ser fortemente criminalizadas.
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Pedro Carrano
jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

Derrota da esquerda
ou dos partidos de
esquerda?
Analistas políticos aproveitam para associar a queda
dos partidos institucionais com a própria derrota da
esquerda. As duas coisas não têm apenas relação de
causa e efeito. É certo que o Psol não cresceu em
números de votos totais – apesar do bom crescimento
em algumas capitais. O PT, por sua vez, enfrenta
o declínio, vendo seu poder municipal diminuir
em 60%. Só que, ao mesmo tempo, a luta social
segue acontecendo, desta vez com universitários e
secundaristas promovendo ocupações em todo o país.

“O maior desafio é retomar esta relação viva
com as ruas e, em especial, com o povo das
periferias. Acolher suas demandas, estar junto
em suas lutas e não trair suas esperanças. Os
que preferem dedicar-se a resmungos amargos
nas redes sociais contra a ‘ingratidão’ ou
a ‘alienação’ do povo mostram apenas não
estarem à altura da tarefa”
Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores
Sem-Teto (MTST)

“A esquerda brasileira precisa construir frentes
políticas, sociais e culturais. O processo de
constituição destas frentes está apenas no início.
A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem
Medo são expressões tanto das potencialidades”
Valter Pomar, do Partido dos Trabalhadores, como uma das
saídas urgentes para a atual crise da esquerda

Coletânea de reportagens da imprensa
do Sismuc com as principais denúncias
da cidade e da situação do serviço
público na capital. Adquira o seu na
sede do sindicato.
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comportamento

Anísio Homem
escritor, tradutor e editor

Curitiba, cidade de direita,
tem certeza?

C

uritiba carrega consigo a fama de ser uma cidade
“moderno” para, com argumentos do século 19, impedir toda
socialmente de direita. Mas isso é assim mesmo, ou
a discussão sobre a implantação do metrô na cidade.
trata-se de uma mistificação de uma elite econômiQuando prefeito, o agora reconduzido ao cargoRafael
ca que quer continuar dominando ao
Greca, espalhava por aí – e se não
preço de mitologia urbana?
me engano até mesmo em livros diNa minha opinião, Curitiba é uma
dáticos distribuídos nas escolas do
cidade de direita tanto quanto o Bramunícipio – que nessa cidade o que
Curitiba até 1975 é
sil é a nação com o maior número de
prevalecia historicamente era a conuma coisa. Depois
empresários no mundo. Neste país, é
ciliação e harmonia entres as classes
da grande geada
só abrir um jornal, ou assistir à declasociais. Eis daí que dois historiadores
ração de alguém na TV, para aparecer
da UFPR (um deles recém-eleito reique liquidou com
na legenda que o dono de uma barrator) descobriram – e eu participei da
o plantio do café e
ca de cachorro quente ou até mesmo
edição desse trabalho em livro – que
causou um enorme
o flanelinha da esquina é empresário,
Curitiba tinha sido palco de uma imêxodo rural é outra
um suposto homem de negócios. É
portante greve geral em 1917, com o
como se os proletários e os biscateiros
movimento operário local tomando
de todo tipo, por um sinal mágico (e
como referência a Revolução Russa.
de tapeação ideológica), não pudessem ser
Ano que vem faz 100 anos da primeira reencontrados, dada a insignificância de sua
volução proletária vitoriosa, faz também
existência social.
100 anos da greve geral em Curitiba que a
Não podemos esquecer que já ouve um
tomou como estímulo.
tempo em que se queria fazer crer que CuriCuritiba até 1975 é uma coisa. Detiba era uma cidade de primeiro mundo. Pois
pois da grande geada que liquidou com o
é. Quem conhecia as cidades de primeiro
plantio do café e causou um enorme êxomundo sabia da falácia que isso representado rural é outra. Passou a ser a Curitiba
va. Mas quem não conhecia engolia a hisdas inúmeras ocupações de terra urbana
torieta. Além disso, as cidades de primeiro
que formataram vários de seus bairros e
mundo não são também nenhuma Brastemp,
criaram um movimento por moradia dos
vide a mazelas que podemos encontrar em
mais importantes do Brasil. A Curitiba
Nova Iorque, por exemplo.
que lutou contra a privatização da Copel
Na eleição para a prefeitura de Florianótambém tem o seu lugar na história.
polis, agora, em 2016, a candidata Angela
Hoje, a imprensa fala muito em CuriAmin pedia em sua propaganda eleitoral o
tiba da Lava Jato, mas é difícil esconder
voto para governar a capital catarinense e
que o que mais floresceu nesses últimos
completar sua transformação do transporte
tempos foi o movimento que está sendo
público com a intenção de deixá-lo igual
chamado de “primavera secundarista”,
ao de Curitiba, o melhor do Brasil, segundo
com sua luta contra a destruição da eduela. Quem mora em Curitiba sabe o quancação pública. Alguns envaidecidos de dito é caro, ruim e precário o transporte por
reita chegaram a embevecer-se com a dita
aqui, controlado por uma máfia que suga e
“República de Curitiba”, mas o que dizer
sucateia e ainda avassala um certo arquiteto
da “República das ocupações” de escolas?
| novembro de 2016 | 7

Coordenadas
sindicais

Ludimar Rafanhim
Advogado

Decisão do STF
sobre greves no serviço
público é polêmica
Trabalhadores devem priorizar as negociações políticas de suas pautas

N

Joka Madruga

o dia 27 de outubro de 2016
foi
julgado
pelo Supremo Tribunal
Federal o Recurso Extraordinário 693456/RJ,
com repercussão geral
reconhecida, e que trata
de desconto dos vencimentos dos servidores
públicos em razão da
realização de greve.
A decisão tem causado grande inquietação entre advogados e
dirigentes de entidades
sindicais e servidores
públicos como um todo. É preciso fazer uma análise mais
cuidadosa para não fortalecer uma tese que pode mitigar em
muito o direito de greve dos servidores públicos conquistado
em 5 de outubro de 1988.
Ouso dizer que a decisão cria obstáculos ao direito de greve dos servidores públicos, mas fortalece a necessidade de
negociação coletiva efetiva e regulamentação da Convenção
151 da OIT – Organização Internacional do Trabalho. Destaco que são interpretações preliminares e certamente outras virão para enriquecer o debate e aperfeiçoar os entendimentos.

Direito de greve. “O texto que garantiu o direito de
greve foi aprovado pela Assembleia Constituinte no dia
18.08.1988. E com a promulgação da Constituição, em 5 de
outubro de 1988, pela primeira vez em nosso país a greve
8|
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passava a se constituir
uma garantia social do
servidor público. Um
avanço histórico, um
marco que, aliado a
outras garantias, também concedidas a tal
categoria, tornou a vida
funcional do servidor
público mais protegida
dos abusos administrativos que até então
perduravam. A ideia de
libertação do regime
ditatorial se apresentou
mais marcante na anistia, concedida pelo Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a qual foi estendida aos servidores públicos civis e empregados públicos
que tivessem sido punidos em virtude de participação em
movimento grevista”.
Mesmo existindo restrições antes de 1988, os servidores
organizavam-se em associações em todos os entes da Federação. Da mesma forma, greves eram realizadas por servidores
públicos federais, estaduais e municipais, cada uma com sua
diferenciada capacidade de organização.
O inciso VII do artigo 37 da Constituição Federal consagrou o direito fundamental de greve aos servidores públicos:
“O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica”.
O texto de 1988 foi rapidamente cercado de algumas polêmicas, dificultando inicialmente seu pleno exercício. Para
Adilson Abreu Dallari, o inciso seria de eficácia limitada,

Nelson Júnior/STF

portanto, o seu exercício dependia da
Sobre a impossibilidade de desnova norma. Para ele, “no caso em
contos dos dias de greve se ela foi
Ouso dizer que
exame já existe um condicionamenrealizada em razão de conduta ilícita
to no próprio texto constitucional. É
do Poder Público, já tinha decidido o
a decisão cria
como se a Constituição tivesse dito
STF nos mandados de injunção 670,
obstáculos ao
que reconhecerá e dará suporte, no fu708 e 712. Atrasos no pagamento dos
direito de greve dos
vencimentos, progressões e revisões
turo, a um direito de greve dos serviservidores públicos,
gerais da remuneração, previstas em
dores públicos, que vier a ser definido
lei parece-me que estão no rol das
pelo legislador complementar. Não há
mas fortalece
condutas ilícitas.
um direito restringível, mas uma nora necessidade
A decisão do STF na repercusma condicionada ao implemento de
de negociação
uma condição, qual seja, a edição de
são geral impõe alguns desafios e
coletiva efetiva e
lei complementar”.
algumas constatações a nós advogaA tese da norma com eficácia lidos, dirigentes sindicais e servidores
regulamentação da
mitada constitui-se em fundamento
públicos que pensam sobre o tema e
Convenção 151
para inibir o exercício do direito de
exercem o direito de greve.
greve dos servidores, declarando-se
A primeira e maior conclusão é de
ilegais as greves por falta da lei comque a judicialização da greve e outros
plementar. O desconto dos vencimentos correspondentes
movimentos dos servidores públicos não interessa a esses traaos dias de greve passou a ser uma consequência natural da
balhadores, pois a chance de as decisões serem favoráveis ao
interpretação restritiva ao direito.
Poder Público ganhou maior força.

A decisão do STF. Verifica-se que a recente decisão

do Supremo Tribunal Federal consolida um entendimento
que já vinha sendo adotado por juízes singulares, desembargadores monocraticamente, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, Superior Tribunal de Justiça e até o próprio
Supremo Tribunal Federal. Isso dificultou, mas não impediu
que os servidores públicos realizassem suas greves.

Confira
o artigo
completo

| novembro de 2016 | 9

OLT

Manoel Ramires
jornalista

Sindicatos estão
perdendo suas bases
Falta de organização e conjuntura política dificultam
relação entre dirigentes e trabalhadores

U

m dos maiores desafios do sindicalismo é reconquistar sua base de trabalhadores. Nos últimos anos,
sob o governo do PT, a organização sindical ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi aos poucos
deixando de se organizar para obter conquistas e garantir direitos. Entre os especialistas, o “abandono” se deu porque a
negociação entre centrais e governo federal era amistosa. Os
governos petistas, principalmente do presidente Lula, trouxeram grandes ganhos salariais à massa trabalhadora brasileira.
Em 2004, por exemplo, 79% das negociações salariais incorporaram reajustes iguais ou superiores às variações acumuladas do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de
acordo com o Dieese. Percentual bem diferente de 2016, sob o
governo não eleito de Michel Temer. Neste ano, apenas 24%
das unidades de negociação analisadas pelo Dieese conquistaram ganhos reais aos salários.
Por outro lado, um sindicato forte não se sustenta apenas de suas negociações salariais. Ele se estrutura em uma
base sindicalizada e com representação nos locais de tra-

balho. Essa relação entre direção sindical e trabalhadores
é fundamental para manutenção de direitos e denúncia de
irregularidades, como aponta o especialista José Cláudio de
Brito. Para ele, a representação dos trabalhadores no local
de trabalho (RLT) é entendida como o “conjunto de meios
destinados à discussão e manifestação dos empregados no
local de trabalho, tendo em vista o desenvolvimento de entendimentos com o empregador destinado à efetivação ou à
reivindicação de direitos e deveres”.
Para Archimedes Felício Lazzeri e Martinho da Conceição, organizadores do livro “Trabalho de base, organização
e formação no local de trabalho”, que é utilizado nas formações da CUT, “todas as formas de organização e representação no local de trabalho devem responder às necessidades dos
trabalhadores e trabalhadoras, seja em relação a processos e
controles do trabalho, direito à informação e negociação, mudanças organizacionais, ritmo de trabalho, qualificação profissional, saúde do trabalhador ou sobre a igualdade e equidade
nas relações de gênero, raça e geração”.

Todas as formas de organização e representação no
local de trabalho devem responder às necessidades dos
trabalhadores e trabalhadoras, seja em relação a processos
e controles do trabalho, direito à informação e negociação,
mudanças organizacionais, ritmo de trabalho, qualificação
profissional, saúde do trabalhador ou sobre a igualdade e
equidade nas relações de gênero, raça e geração
10 |
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Manoel Ramires

A organização da base também deve promover trabalho intenso de formação

Manoel Ramires

Para eles, portanto, a organização por local de trabalho
é fundamental para fortalecer dois pontos: 1º) A organização e representação sindical no local de trabalho pode ser
um instrumento para fiscalizar acordos e democratizar as
relações de trabalho; 2º) O local de trabalho é um espaço
privilegiado para afirmar ideias, valores e atitudes sobre
democracia direta, cooperação e solidariedade.
Por outro lado, para que a organização de base funcione bem, é necessário que as direções sindicais não
hierarquizem as decisões. Para Archimedes Felício

Lazzeri e Martinho da Conceição, é preciso avaliar
se as responsabilidades estão sendo compartilhadas
adequadamente, ou, se está hierarquizando as tarefas
atribuídas aos dirigentes, como se fossem dois grupos
distintos, duas direções, os liberados e não liberados.
“Em casa de ferreiro o espeto não precisa ser de pau.
Pois, sabemos que não há mobilização sem trabalho de
base, sem aquela conversa com companheiros e companheiras, sem organização para enfrentar o assédio, as
condições inseguras e penosas”, alertam.

Desafio
O grande desafio do trabalho de base, do
dirigente que atua no local de trabalho, diz
respeito ao ato de criar as condições para que os
seus companheiros e companheiras de trabalho
possam enxergar a realidade com os seus
próprios olhos.
A conscientização das direções sobre a
realidade e sobre seu papel no mundo não
acontece por obra do acaso ou por doutrinação,
mas de modo sistemático permanente e
intencional, porque, como diz Paulo Freire,
estamos sempre “em processo de acabamento”,
individual e coletivamente (Trabalho de base,
organização e formação no local de trabalho).
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OLT

A base do Sismuc

A OLT é uma
estratégia que
abre a visão do
trabalhador para
o todo, desde
o sindicato até
a sociedade,
mesmo
internacional
Cathia Almeida
Coordenadora do Sismuc

Manoel Ramires

O Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba (Sismuc) atribui
a sua organização na base a principal força da entidade na hora
de negociar ou pressionar a Prefeitura de Curitiba. No Sismuc, as
reuniões de representantes têm data fixa. Elas ocorrem sempre
na segunda terça-feira do mês. São dois períodos: manhã e tarde.
É nesse momento em que a luta se fortalece com a troca de
experiências. Esses representantes são eleitos no local de trabalho.
Cada ambiente pode eleger um representante titular e um suplente,
dependendo da quantidade de servidores lotados e dos turnos de
trabalho.
“A OLT é uma estratégia que abre a visão do trabalhador para o
todo, desde o sindicato até a sociedade, mesmo internacional”, define
Cathia Almeida, coordenadora do Sismuc responsável pela pasta. Ela
explica que é papel do delegado sindical orientar e mobilizar cada local
de trabalho para dar unidade às lutas. “Entrei em 2010 para a OLT ainda
sem entender muito. Para mim era só organizar as saídas dos liberados
para a base”, conta Cathia. “Aí então eu entendi que, além de entregar
o Jornal do Sismuc, é da função ser um braço do sindicato, uma parte
integral dele, no local de trabalho”, revela.

VEJA MAIS:
Trabalho
de base,
organização
e formação
no local de
trabalho

Coordenadora Cáthia Almeida registra momento durante assembleia
12 |
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CONSCIÊNCIA NEGRA

Marcos Aurélio dos Santos
Diretor Sintram – São José – SC

N

Rovena Rosa/Agência Brasil

A escravidão ainda
não acabou
a data de 14
transitam entre a pode julho se
breza e a miséria. A
comemora o
lamentável conclusão
Dia da Liberdade de
deste dado perverso, do
Pensamento em boa
ponto de vista econômiparte do mundo e o
co-social, é que quase
início da derrubada do
não temos portas e nem
regime monárquico na
janelas para as saídas
França em 1789. No
necessárias para se cheBrasil ainda percorregar a uma nação livre e
mos o duro percurso da
realmente de todos.
falta de percepção hisO dia 13 de Maio de
tórica. Dias de signifi1888, quando se assinou
cados importantes, em
a Lei Áurea, acabando
sua maioria, tem a ver
legalmente com a escom consumo ou relicravidão de negros em
gião. A inflação bate
nosso país, infelizmenEntre os quase 100 milhões de negros
mais uma vez em nossa
te, ainda nos enclausuno Brasil, 68% transitam entre a
porta, concomitante os
ra em seus resquícios
atos de racismo e hoescravistas, ou seja, a
pobreza e a miséria
mofobia. As referidas
Abolição não foi concenas e atos mancham
clusa e os escravocratas
as páginas da história em pleno século 21.
que só mudaram de roupa e trocaram os cavalos por carros,
Vergonhosamente essas atitudes tristes e fora de época
reinam quase que absolutos em nosso país; gastando muito
invadem os meios de comunicação e reafirmam a nossa culdinheiro manchado de sangue negro e indígena. Os risos se
tura empobrecida para todo o planeta. A violência doméstica
ouvem em todos os cantos, desde o início do século 16. Como
contra mulheres e crianças assusta qualquer pessoa que viva
também os choros e os gritos de dor. O dia 13 de maio nos
em país civilizado. O consumismo desvairado e irresponsámaltrata quando, enquanto negros, olhamos para trás e vemos
vel nos trouxe em seu encalço a mudança comportamental,
a perversidade e a forma bruta e desrespeitosa que nossos anclimática e ética.
cestrais foram tratados neste país que tanto amamos, trabaA beleza dos pássaros, rios, mares e montanhas, perderam
lhamos e fizemos progredir ao longo dos tempos.
importância para os “embebedados” por carros, espumantes,
A nossa religião de matriz africana, única construída em
correntes de ouro e belos sapatos. Paralelo a tudo isso, dois gransolo nacional, a Umbanda, virou objeto de perseguição, ataques
des grupos humanos sofrem consequências drásticas do regime
e desrespeito por religiões que se dizem de Deus. Como aturar
escravista: negros e indígenas. Regime este que vitimou milhões
isso? Como não se contrapor a este fundamentalismo perverso
de seres humanos. Foram 370 anos de escravidão, estupros e
que não aceita a convivência harmônica com outras ideias e
maus tratos. A perversidade deste regime anti-humano, defendipráticas religiosas? O país é laico e as religiões representam as
do por muitos, até nos dias atuais, construiu uma lacuna de desivárias e inúmeras faces do Brasil. Somos um país negro, mesgualdades que esbanja pobres, favelados, mendigos, analfabetos
tiço, branco, amarelo, multicultural e pluriétnico. Este formato
e desempregados em todo o território nacional.
histórico nos obriga a respeitar as diferenças. Qualquer outra
Entre os quase 100 milhões de negros no Brasil, 68%
atitude é insana, não merecendo atenção e respeito de outrem.
| novembro de 2016 | 13
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Gibran Mendes
Jornalista

Lula Marques

ocupa escola

PRIMAVERA
SECUNDARISTA
Ocupações de colégios transformam a rotina no Paraná e no Brasil

Ocupaca reitoria UNB

| novembro de 2016 | 15
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Pedro de Oliveira/Alep

Ana Júlia

E

ntre o dia 3 de outubro, quando o Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, em
São José dos Pinhais, foi ocupado até o
fechamento desta reportagem mais de 400 escolas estavam ocupadas em todo o Paraná. No auge
do movimento 850 locais de ensino tiveram seu
espaço apropriado por estudantes secundaristas.
Mas o que motivou essa onda empoderamento
que tomou conta do Estado?
As respostas, a primeira vista, são simples.
A Medida Provisória 746/2016 que trata da
reforma do ensino médio é a primeira delas.
A segunda é PEC 241, que tramita no Senado
Federal como PEC 55, que congela investimentos públicos em áreas essenciais como
educação, saúde e educação. Estes são os dois
principais ingredientes que transformaram o
Paraná em vitrine nacional do que está sendo
chamado de “Primavera Secundarista”. Mas
há também uma onda de participação na vida
pública que inegável e para isso é preciso responsabilidade.
Nos colégios ocupados pelos estudantes a
organização é ditada por eles e com regras rígidas. Embora a sistematização possa variar de
local para local, basicamente, todos são responsáveis pela limpeza e alimentação. Não é permitido o uso de álcool ou drogas dentro dos estabelecimentos e é preciso respeitar a decisão da
maioria. Com o passar do tempo, novas regras
foram surgindo, como por exemplo, uma necessária identificação precedida de uma inspeção
em cada pessoa para avaliar se elas trazem consigo ou não quaisquer itens que possam colocar
em perigo a ordem do local.
Os alunos resistem, até o final, a qualquer
tentativa de desocupação que não seja pelas vias
legais. Grupos organizados, como o Movimento
Brasil Livre (MBL), pressionaram em diversos
colégios em Curitiba para que eles abandonassem seus protestos. Não adiantou. Mesmo com
denúncias de diversos tipos de violência (leia na
sequência) os alunos resistiram com o apoio da
comunidade.
Tudo transmitido ao vivo a partir de uma
página no Facebook chamada “Ocupa Paraná”
com o apoio de jornalistas e comunicadores da
mídia independente. Mas quem participa destas
ocupações? Quem são esses jovens?

Milhares de Anas Júlias
espalhadas pelo Paraná
A mais notória estudante deste movimento apareceu em 26
de outubro. Ana Júlia Ribeiro (16 anos) foi ao plenário da
Assembleia Legislativa para defender as ocupações das escolas. Seu pronunciamento viralizou nas redes sociais e a
jovem viu, do dia para a noite, sua vida virar do avesso. Ana
Júlia foi capa da revista Carta Capital e sua história extrapolou as fronteiras do Brasil. Jornais como o “El País” e até
mesmo a revista Forbes destacaram sua defesa em favor das
ocupações, quando com a voz embargada, deu uma verdadeira aula de cidadania aos deputados presentes.
Mas além dela, milhares de outros jovens idealistas estão espalhados pelo Paraná com um objetivo em comum: defender o
seu futuro como cidadãos e também os das próximas gerações.
A reportagem de Ágora conversou com dois deles durante a Assembleia Estadual dos Estudantes, realizada em
Curitiba no último dia 26 de outubro. O estudante Herikles
Rafael, de 16 anos, saiu de Sengé no Norte Pioneiro (300
km de Curitiba), para participar do encontro. “Alguns professores e funcionários foram para o Fórum para conversar
com o promotor na tentativa de tentar a reintegração. Mas
fizemos um protesto na frente do Fórum. Eu queria muito
que eles viessem conversar e pedir informações para nós”,
afirmou Rafael.

Herikles Rafael
é
Estudante de Seng

Ele está no 3º ano e matriculado na faculdade. Embora
esteja sendo prejudicado com a ausência de aulas, pensa no
futuro. “Estamos lutando para que daqui 20 anos não sejamos
prejudicados, ou na verdade, antes disso”. Mas se a pressão o
expõe, com seu nome divulgado na internet e alvo de ataques,
há também o apoio da comunidade. “Um pai dormiu na frente
do colégio, dentro de um carro, com medo de alguém ir lá e
tirar nosso cadeado. A pressão está muito forte. Mas não estamos levando isso em consideração”, garantiu o estudante que
se credenciava para participar da Assembleia.

Gibran Mendes

Ivan Luiz

Gibran Mendes

Herikles Rafael

ores e
Alguns profess
ram para o
funcionários fo
versar com
Fórum para con
ntativa de
o promotor na te
ração. Mas
tentar a reinteg
testo na frente
fizemos um pro
ueria muito
do Fórum. Eu q
m conversar e
e
ss
ie
v
s
le
e
e
u
q
ões para nós
ç
a
rm
fo
in
ir
d
e
p

Outro personagem é Ivan Luiz da Silva do 3º ano do
Colégio Estadual Naira Fellini, de Medianeira. Quando foi
questionado o que levou a enfrentar 580 kms de distância
e nove horas em um ônibus, não titubeou. “Minha motivação é por um Brasil melhor, sem desigualdade de classes.
Que o pobre e o rico tenham direitos iguais. Somos contra
a PEC e a Medida Provisória que chega para congelar o
investimento público por 20 anos na saúde, na educação e
na segurança”.
Sobre as dificuldades enfrentadas pelo fato de ser um
cadeirante, Silva minimizou o fato. Disse contar com a solidariedade dos colegas, que aliás, tornou-se palavra-chave
nas ocupações. “Eles me ajudam. Se preciso me pegam no
colo e me colocam dentro do ônibus. Dificuldade para nós
é se essa lei for aprovada”, projetou.
O estudante também rejeita o rótulo de que o movimento
seria massa de manobra de partidos políticos. “Isso é uma
jogada da mídia. Somos apartidários. Não representamos
PT, nem PSDB, nem o Partido Verde, nem partido nenhum”,
sentenciou. Ivan também rechaçou os argumentos de que os
alunos estão fazendo “baderna” nas escolas. “Estão falando
que fazemos bagunça. Estamos pintando o muro, fazemos o
almoço porque o governador cortou a merenda, cortando a
grama do colégio. Em Medianeira, a última vez que os cinco
colégios se uniram foi há mais de 20 anos. Se fosse ter um
encontro poderia dar briga. Agora um está ajudando o outro.
Esse movimento está fazendo a união, a democracia e é uma
aula de cidadania para todos”, comentou.
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Leandro Taques
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Leandro Taques

ocupa escola

Cabeça
ocupada oficina
do cidadão
Professores, artistas, jornalistas,
psicólogos, sociólogos e diversas
outras profissões foram essenciais
para as ocupações. Como? Com
palestras, shows e aulas o tempo
nas ocupações era dividido entre as
tarefas diárias de organização e o
tempo para aprender.
A jornalista, pedagoga e mestra
em educação pela UFPR, Ana Carolina
Caldas, foi uma destas profissionais.
Ela estudou no Colégio Estadual
Lysimaco Ferreira da Costa, mesmo
ambiente onde iniciou sua participação
no movimento estudantil. “Minha
felicidade foi enorme ao ser convidada
e poder voltar lá neste momento
em que os estudantes nos dão aula
de como fazer uma luta pela escola
pública. Exibi o filme ‘Juventudes e
(des) escolarização’ , produzido por
nós do Observatório do Ensino Médio
da UFPR, um filme que fala sobre
juventudes e a relação com a escola.
Quando fui embora eles estava se
reunindo para organizar o jantar”,
relata Ana.
A atriz Letícia Sabatella, por
exemplo, foi até o Colégio Arnaldo
Jansen, o primeiro a ser ocupado no
Paraná, para um bate-papo com os
alunos. No mesmo final de semana,
o sociólogo e escritor Emir Sader, foi
até o Colégio Estadual do Paraná para
conversar com estudantes e trocar
experiências.

http://www.observatoriodoensinomedio.
ufpr.br/juventudes-e-des-escolarizacao/
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Milícias atacaram escolas
As ocupações encontram forte resistência de alguns grupos organizados. O Movimento Brasil Livre (MBL) tem
sido responsável por “tocar o terror” nos estudantes. O
que não passavam de ameaças pelas redes sociais ganhou
as ruas, coincidentemente, após uma reunião do governador Beto Richa (PSDB) no qual ele incentivou este tipo
de atitude. O MBL do Paraná é liderado por Éder Borges,
que foi candidato a vereador pelo PSC e quer seguir carreira partidária.
Esta situação foi condenada pelo Procurador de Justiça
do Estado do Paraná e coordenador do Centro de Apoio
Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público,
Olympio de Sá Sotto Maior Neto. “Eu acho que o espaço de
diálogo deve ser com os estudantes para que, enfim, após
a manifestação de livre pensamento contrário à PEC, à MP
do ensino médio, possa buscar-se essa solução que advém
de uma intervenção de cidadania dos estudantes. Não é um
contra movimento que deve ser fortalecido”, afirmou.

Chico Camargo

O procurador também criticou o fato do Governo do Estado
ameaçar diretores e professores
que, de alguma forma, contribuam com as ocupações. Em nota
oficial, o poder executivo estadual
afirmou que estes profissionais
“responderão processos administrativos ou sindicâncias e poderão
ser punidos com afastamentos e
até demissões”. Para o membro
do Ministério Público este não
é o melhor meio para resolver a
situação. “Não é assim que se resolvem estas questões. Nós temos
que resolver dentro de uma perspectiva de um estado de direito
democrático, sem nenhum tipo de
perseguição. Esse certamente não
é o caminho”, analisou.
| novembro de 2016 | 21

As agressões e ameaças registradas não
devem ficar por isso mesmo. Coletivos
de advogados ligados aos Direitos Humanos estão prestando assessora jurídica para que os jovens possam denunciar
as violências sofridas nas ocupações.
O advogado Ramon Bentivenha, do
coletivo Direito para Todos e Todas,
explica que após fim das ocupações
todo o material relativo às agressões
será reunido para os encaminhamentos jurídicos. “A orientação é que documentem qualquer tipo de agressão,
seja física, verbal ou qualquer tipo de
constrangimento. A partir do momento em que as ocupações se resolverem
vamos entra com um processo, em especial contra o MBL, pelas agressões e
constrangimentos que eles têm gerado
em diversas cidades”, relatou.

Leandro Taques

Caso de polícia

Leandro Taques

ocupa escola

Denúncias sobre
agressões podem
ser encaminhadas pelo
Facebook do coletivo via
mensagem privada no
endereço
www.facebook.com/
DireitosPraTodxs/
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ocupa escola
Os primeiros tijolos da ponte para o passado
Os dois principais catalizadores das ocupações são a Medida
Provisória que trata da Reforma do Ensino Médio e a PEC
241, agora no senado o número de 55, conhecida como PEC
do Fim do Mundo. As medidas fazem parte do conjunto chamado de “Ponte para o Futuro” do governo Michel Temer,
mas que mais parece uma ponte para o passado. Mas exatamente que elas representam?
“No caso do Ensino Integral, em que as atuais 800 horas passam para 1.400 por ano, não é possível saber como a
mesma escola ofertará quase o dobro com menos recursos,
uma vez que a PEC traz como diretriz a redução dos gastos.
Em que pese o governo acene com investimentos de R$ 1,5
bilhão, não o especificou como: se será nos espaços, na formação de professores ou em material didático”, explica a professor de currículo e mestre em educação, Letania Kolecza.
Outro problema é o currículo flexível. Neste caso seria permitida a escolha de determinadas disciplinas em detrimento
de outras. Mas na prática não é assim que isso acontecerá. “O
aluno terá a escolha ‘livre’ entre cinco ênfases, mas detalhe, a
escola não será obrigada a ofertar as cinco áreas. Ou seja, em
quais escolas o aluno realmente terá a livre escolha? Na questão das disciplinas obrigatórias, o estudo da arte e educação física passam a ser opcionais”, completa. Neste caso, escolas de
municípios mais distantes poderão simplesmente ignorar determinada disciplina, independentemente da vontade do aluno.
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A PEC foi alvo de um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) que
aponta retrocessos sociais. O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, disse que para controlar o déficit fiscal será necessário reformar a carta magna. Contudo, as medidas do Governo Federal em momento algum atacam, por exemplo, despesas financeiras como o pagamento de juros e amortização da
dívida pública que atualmente consomem aproximadamente
45% do orçamento geral da união .
A nota técnica emitida pelo Dieese apresenta os resultados caso a PEC do Fim do Mundo tivesse entrado em vigor
ainda em 2003. “No caso da educação, com a nova regra, a
redução seria de 47% no período. Já em relação às despesas
com saúde, a redução seria de 27%. Em relação ao montante
de recursos, a perda na saúde, entre 2002 e 2015, teria sido
de R$ 295,9 bilhões e, na educação, de R$ 377,7 bilhões”,
diz o documento.
No caso dos servidores públicos a PEC poderá levar a várias consequências como estagnação dos salários, limitações
com os planos de cargos e salários e a não contratação de
pessoal, o que precarizará o trabalho no cotidiano.
Embora a PEC limite os gastos para a União, as negociações
de dívidas poderão impor como obrigatoriedade o cumprimento
das medidas em outras esferas, como é o caso do PLS 257 que
trata das renegociações do Governo Federal com os estados.

ponto de vista

Manoel Ramires
jornalista

Reforma da
Previdência
mantém
regalias

PROPOSTA
DAS CENTRAIS
SINDICAIS

O

Brasil deve enfrentar nos próximos
meses o debate sobre a reforma da
previdência. A proposta do governo
não eleito de Michel Temer, que se
aposentou aos 55 anos, ataca diretamente
a classe trabalhadora enquanto mantém
intactas algumas regalias e isenções. Veja
nesta análise do Dieese o que está em
jogo, quem sai ganhando e perdendo
caso a proposta seja aprovada.

RICOS ISENTÕES

PUNIR TRABALHADOR

O Dieese fez um estudo técnico sobre a reforma
da previdência da previdência proposta pelo
governo não eleito Michel Temer. Essa proposta
visa aumentar a aposentadoria para acima de
65 anos. Além disso, pretende acabar com os
regimes próprios de previdência pública.

TRUQUE

Para tentar aprovar a reforma, o governo
federal incluiu nos gastos da Previdência as
aposentadorias e pensões pagas aos servidores
públicos. Mas, na verdade, estes estão em outro
sistema, com orçamento próprio. O Dieese
apenas aponta essa manobra como falsa.

AGRONEGÓCIO NA BOA

O estudo das centrais, elaborado pelo Dieese,
lança também questionamento sobre o
regime de contribuição do agronegócio, que
se beneficiarão de renúncias fiscais de R$ 6,6
bilhões em 2016. No entanto, em lugar de tratar
dessa questão, o governo prefere apontar déficit
nas aposentadorias dos trabalhadores rurais.

O Dieese pede o fim ou a
revisão das desonerações
previdenciárias das empresas.
Em 2015, essas facilidades
retiraram R$ 62 bilhões
da Previdência. Só as
desonerações sobre a folha
de pagamento representaram
uma perda de R$ 22, 4 milhões
no mesmo período. Mudanças
na legislação, mais recentes,
devem reduzir essa ausência
para R$ 15, 7 bilhões em 2016.
Mas ainda é muito dinheiro.
Já as entidades filantrópicas
devem deixar de contribuir
em R$ 11,4 bilhões neste
ano, também por conta das
isenções.

1. Revisão ou fim das desonerações das
contribuições previdenciárias sobre a
folha de pagamento das empresas;
2. Revisão das isenções previdenciárias
para entidades filantrópicas;
3. Alienação de imóveis da Previdência
Social e de outros patrimônios em
desuso, por meio de leilão;
4. Fim da aplicação da DRU Desvinculação de Receitas da União sobre o orçamento da Seguridade Social;
5. Criação de Refis para a cobrança
dos R$ 236 bilhões de dívidas ativas
recuperáveis com a Previdência Social;
6. Melhoria da fiscalização da
Previdência Social, por meio do
aumento do número de fiscais em
atividade e aperfeiçoamento da gestão
e dos processos de fiscalização;
7. Revisão das alíquotas de
contribuição para a Previdência Social
do setor do agronegócio;
8. Destinação à Seguridade e/ou à
Previdência das receitas fiscais oriundas
da regulamentação dos bingos e jogos
de azar, em discussão no Congresso
Nacional;
9. Recriação do Ministério da
Previdência Social.

saiba mais

OS CALOTEIROS

Atualmente, segundo o estudo,
há uma dívida de
R$ 374,9 bilhões – não
resultante de isenções, mas de
contribuições simplesmente
não pagas. Calote, mesmo.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

No
escuro
Pesquisa inédita revela elevado
nível de adoecimento entre agentes
penitenciários do Paraná
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Waleiska Fernandes
jornalista

Petruska Sviercoski/PEL

A PESQUISA
A pesquisa foi realizada com
agentes de Cascavel, Cruzeiro
do Oeste, Francisco Beltrão,
Foz do Iguaçu, Guarapuava,
Londrina, Maringá e Ponta
Grossa e Região Metropolitana
de Curitiba, abrangendo
35 unidades paranaenses,
divididas em penitenciárias,
casas de custódia e de regime
semiaberto. Foram preenchidos
960 questionários, dos quais
foram considerados válidos 831
para efeito de estatística.

http://www.sindarspen.org.br/
arquivos/download/revista_
cientifica_2016-11.pdf

O

s agentes penitenciários do Paraná
estão doentes, estressados e estão levando para a rotina familiar
grande parte dos problemas que vivem nas
unidades prisionais. Esse é o cenário revelado pela publicação “Operários do cárcere:
diagnóstico sobre a saúde e as condições de
trabalho dos agentes penitenciários no Paraná”, lançada em Curitiba, em 10 de novembro, pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários (SINDARSPEN).
A revista é resultado de uma pesquisa
inédita que entrevistou mais de 900 agentes em todo o estado para investigar sobre
condições de trabalho, ambiente de trabalho, capacitação e oportunidades, imagem,
influência do trabalho na vida pessoal, consequências do trabalho sobre a saúde e funcionamento organizacional.
O estudo aponta dados que podem revelar a origem de alguns dos graves problemas enfrentados pelo sistema penitenciário
no Paraná, como a frequência de fugas e
a entrada de ilícitos nas celas. A pesquisa
aponta que 96% dos entrevistados se dizem
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com os
equipamentos de segurança disponibilizados; e 83% consideram insatisfatória a tecnologia disponível nas unidades.
Outra queixa recorrente da categoria é
quanto à falta de capacitação para exercer
um trabalho com tamanha pressão e responsabilidade. Apenas 1,5% dos agentes
estão satisfeitos com a capacitação oferecida pelo estado.
Para o psicólogo Rubem Almeida, responsável pela pesquisa, pelo nível de escolaridade dos profissionais há uma subutilização da capacidade do agente penitenciário.
“Mais de 70% deles possui curso superior e
essa escolaridade esbarra numa realidade de
desvalorização, desconsideração e falta de
investimentos no próprio desenvolvimento
dessas pessoas como trabalhadoras”, avalia.
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Um dos aspectos mais importantes abordados pela pesquisa
são as consequências do trabalho sobre a saúde dos agentes.
46% possuem o diagnóstico de alguma enfermidade, ainda que 66% digam se sentirem doentes. Os problemas com
maior incidência são pressão alta, depressão, ansiedade, estresse e insônia. Quanto ao uso de medicamentos, 48% dos
agentes admitem tomar medicamentos com regularidade,
dos quais 82% fazem uso de remédio para transtornos de origem psicossocial.
Apesar desse índice, o Departamento Penitenciário do
Paraná (DEPEN-PR) não possui um programa de atenção
à saúde ocupacional dos agentes no estado. Em maio deste
ano, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) editou a Resolução nº 1/20156, criando as diretrizes nacionais para a implantação de programas de atenção
à saúde e qualidade de vida dos agentes penitenciários por
parte dos estados e do Distrito Federal. No Paraná, o DEPEN
-PR ainda não fez qualquer movimento para a implantação
da resolução.
Um agente da Penitenciária Estadual de Piraquara I, que
prefere não se identificar, disse que toma medicamentos
para controlar ansiedade, depressão e para dormir há 6 anos.
Em 2014, chegou a ficar internado por um mês para tratar
de transtornos psíquicos, após uma sucessão de violências
testemunhadas no ambiente de trabalho. Durante todos esses anos, o tratamento é feito pelo plano de saúde e segue
ao largo da sua atividade profissional. “A perita do Paraná
Previdência, quando foi me avaliar, ainda ironizou a minha
situação, dizendo que quando eu fiz concurso, estava bem e
agora, estaria ali alegando doença?”, relembra.

Petruska Sviercoski/PEL

Agentes estão doentes
e sem amparo do Estado

A implantação de um programa de atendimento à saúde
ocupacional é uma das bandeiras do Sindicato da categoria.
Neste ano, a entidade conseguiu que o DEPEN-PR e a Secretaria Estadual de Saúde realizassem, por ocasião do Dia do
Agente Penitenciário (13/11), um evento voltado à questão
nas nove cidades com unidades penitenciárias. “Levamos o
projeto e oferecemos toda a estrutura física necessária. Eles
toparam e entraram com a parte técnica. Esperamos agora
que esse seja o pontapé um novo tempo na atenção dada aos
agentes no Paraná, inclusive para a implantação da Resolução do CNPCP”, relata o vice-presidente do SINDARSPEN,
José Roberto Neves.

PERFIL DO AGENTE PENITENCIÁRIO NO PARANÁ

90,6%
são homens

70,7%

possuem curso superior, sendo
16,3% com pós-graduação,
mestrado ou doutorado
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44%

32%

60%

18%

têm entre
31 e 40
anos

têm entre
41 e 50
anos

têm entre 4
e 10 anos
de profissão

têm entre
11 e 22 anos
de profissão

Florestan Fernandes

Da Redação

Uma escola para formar
cidadãos no campo
Ataque do Estado a Florestan Fernandes demonstra
perseguição a movimentos sociais

truculenta da polícia civil, batizada de “Castra”, envolveu
três estados, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e teve
como principal objetivo prender e criminalizar as lideranças
dos Acampamentos Dom Tomás Balduíno e Herdeiros da
Luta pela Terra. Esse conflito, em Quedas do Iguaçu/PR, levou a Ágora a ganhar o prêmio Sangue Bom pela reportagem
“24 horas num acampamento sem terra, edição 5.
A truculência do estado foi repudiada no Brasil e no mundo. A presidente Dilma Roussef destacou que “é lamentável
que (ocorram) novos assaltos aos direitos civis e a tentativa
de criminalizar os movimentos sociais. O atropelo às regras
do Estado de Direito, com a adoção de claras medidas de exceção, deve ser combatido. É uma ameaça à democracia que
envergonha o país aos olhos do mundo”, argumentou.
O ator Wagner Moura, de Narcos e Tropa de Elite, também demonstrou indignação com a ação da polícia. “Eu queria apenas registrar o meu repúdio. Se alguém tinha dúvida
que o Brasil vive um estado de exceção, um estado policialesco, a invasão Escola Nacional Florestan Fernandes é uma demonstração covarde de truculência, típica de regimes de exceção. Então esse é o meu depoimento de absoluto repúdio ao
que aconteceu na escola de formação do MST”, denunciou.

Felipe Araújo

A

Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) é resultado de um acúmulo de experiência que propõe
o desafio de aprofundamento de questões políticas,
econômicas e sociais referentes às práticas das organizações
de trabalhadores do campo e da cidade comprometidas com
a superação das injustiças sociais e a solidariedade entre povos. Ela combina atividade teórica com a atividade prática,
visa a formação através de parcerias com universidades públicas, sindicatos e movimentos sociais, nas diversas áreas
do conhecimento.
Fundada com um grande evento internacional em 23 de
janeiro de 2005, a escola foi construída entre os anos de 2000
e 2005, graças ao trabalho voluntário de mais de mil trabalhadores sem terra e simpatizantes. Sua missão é a de atender
às necessidades da formação de militantes de movimentos
sociais e organizações que lutam por um mundo mais justo .

Campanha da escola visa arrecadar fundos
para construção de um campo de futebol

Os recursos para a sua construção foram obtidos com a
venda de fotos de Sebastião Salgado e do livro Terra (fotos
de Sebastião Salgado, texto de José Saramago e música de
Chico Buarque) e mediante a contribuição de entidades da
classe trabalhadora do Brasil, da América Latina e de várias
partes do mundo.
Contudo, toda essa preocupação com a formação de jovens sofreu um duro ataque no começo de novembro. A ação

Lula participa de ato na Florestan Fernandes
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ENFF

Florestan Fernandes

Amigos da ENFF

ENFF

Em dezembro de 2009, um grupo de
intelectuais, professores, militantes e
colaboradores resolveu criar a “Associação
dos Amigos da Escola Nacional Florestan
Fernandes”, com os seguintes objetivos:

A escola

Heinrich Aikawa/Instituto Lula

Já passaram pela escola mais 24
mil pessoas que participaram de
cursos, seminários, conferências e visitas, oriundas de movimentos sociais do campo e da cidade, de todos os Estados do
Brasil, de outros países da América Latina e da África.
Mais de 500 professores voluntários (do Brasil, demais latino-americanos e de outras regiões) apoiam a escola nas áreas
de Filosofia Política, Teoria do Conhecimento, Sociologia Rural, Economia Política da Agricultura, História Social do Brasil,
Conjuntura Internacional, Administração e Gestão Social, Educação do Campo, Estudos Latino-americanos, etc.
Além disso, oferece cursos superiores e de especialização,
em convênio com mais de 35 universidades (por exemplo, Serviço Social e Direito) e mestrado em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, por meio de convênio com a
UNESP e Cátedra UNESCO de Educação do Campo. A ENFF
também mantém convênio com mais de 15 escolas de formação
em outros países.
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1) divulgar as atividades da escola, por
todos os meios possíveis;
2) iniciar uma campanha nacional pela
adesão de novos sócios;
3) promover atividades e campanhas de
solidariedade para angariar recursos,
incluindo doações de livros, revistas,
publicações e material audiovisual para
a Biblioteca da ENFF;
4) apoiar e incentivar o desenvolvimento
de projetos de educação e escolarização
de crianças, jovens e adultos do campo,
da cidade, das comunidades indígenas e
quilombolas, bem como projetos contra
as discriminações de raça, cor, gênero,
sexo e religião;
5) desenvolver parcerias específicas com
instituições e entidades que atuem na
área da formação e educação;
6) viabilizar projetos que estimulem
estudos acerca da tradição do
pensamento crítico;
7) estimular intercâmbio de atividades
de formação do Brasil com a América
Latina e com outros continentes.

Vila Nossa Senhora da Luz

Pedro Carrano
jornalista

Há 50 anos, erguida
também pelos servidores
Servidoras aposentadas trabalharam e construíram os equipamentos públicos no
primeiro conjunto de habitação popular do Paraná. Historias e desafios não faltaram

D

A região ainda hoje
é simples. No dia de
sol, o tom é quase
daquelas cidades boas
do interior. Muitas
casas mantêm-se
no formato inicial,
reforçando a cara de
província

De sorriso no rosto na vila Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais ela recebe a reportagem do Sismuc para uma
caminhada, partindo da praça de número 8, passando pela paróquia local
– onde São Francisco está de braços
abertos –, cruzando vários equipamentos públicos. Alguns deles abandonados, para variar um pouco.
Como tanta gente, eram duas as
promessas para as famílias: tentativa de vida longe do aluguel, quando
a fila da Cohab ainda não alcançava
80 mil pessoas. E oferecer a força
de trabalho nalguma fábrica da Ci-

Pedro Carrano

ona Eugênia Leiria Kohler
é uma senhora aposentada
que, ao longo de 30 anos,
foi servidora pública no colégio Albert Schweitzer e noutras escolas da
periferia de Curitiba.
Ela também viveu e colocou os
pés no barro da vila Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais, onde a escola
se localiza. Assim como vários servidores públicos, desde o final dos
anos 1960, Eugênia vivenciou a
construção do primeiro conjunto habitacional popular do Paraná – um
dos pioneiros do Brasil.
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Vila Nossa Senhora da Luz

Pedro Carrano

dade Industrial de Curitiba. Foram fisótão, na época era cercada de travessas
cando. Como diz Eugênia: “Na roleta
de madeira e tábuas”, narra.
da vida, eu não esperava viver aqui na
No começo não tinha associação
Na roleta da vida, eu
vila para sempre”.
de moradores, luz, asfalto e serviço de
não esperava viver
É o relato também de Nair Naságua. Não tinha nada, recorda outra
cimento, 79, mãe de cinco filhos. Na
funcionária de escola, que vive na mesaqui na vila para
recordação desta funcionária pública,
ma quadra. Auxiliar de serviço escolar,
sempre
ela mudou-se para a vila em 1967,
Marinice do Carmo, 70 anos, três filhos,
oriunda do bairro São Brás, onde parememora as idas ao chamado olho d´áEugênia Leiria Kohler
gava aluguel. Depois, o marido foi
gua, perto do rio Barigui, com a tina de
Moradora
roupas à mão, para lavá-las e buscar
operário na Philip Morris. Na vila,
água. Era a rotina das moradoras.
Nair trabalhou na Escola Monteiro
Uma expressão comum para aquele início é sempre proLobato, em 1977. “Fui das primeiras a trabalhar aqui, e
nunciada: era “puro barro”. “Vi a vila no barro puro, não
(os equipamentos) foram melhorando um pouco”, conta.
tinha asfalto, não tinha nada. Muito longe. Tinha ônibus,
A região ainda hoje é simples. No dia de sol, o tom é quademorado que nossa, meu marido chegava de lama. O prise daquelas cidades boas do interior. Muitas casas mantêm-se
meiro ônibus ia até a (avenida) João Bettega, na época só ia
no formato inicial, reforçando a cara de província, como Euaté lá”, comenta Nair.
gênia descreve: “Uma casa de 36 metros quadrados, com um

BNH passou para
a Caixa Econômica
Federal

Dona Marinice e Dona Eugênia: funcionárias e moradoras

Surge uma vila
No dia 13 de novembro de 1966 foi inaugurada, pelo então presidente na época da ditadura militar, Humberto Alencar Castello
Branco, a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.
Criada pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab)
com financiamento do Banco Nacional de Habitação (BNH), o propósito divulgado era suprir o déficit habitacional que se iniciava em
Curitiba. Embora o próprio conjunto, que recebeu 2,1 mil casas de
início, é um sintoma de uma capital que exclui o povo do centro da
cidade. Levantamento da Câmara Municipal de Curitiba estima que
hoje a vila Nossa Senhora da Luz abriga 20 mil pessoas.
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O Banco Nacional de Habitação (BNH), que
financiou a construção das casas da vila
Nossa Senhora da Luz, tinha por função
realizar operações de crédito — sobretudo
imobiliário —, bem como a gestão do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O banco foi extinto em 1986, e
incorporado à Caixa Econômica Federal,
sucedendo em todos os seus direitos e
obrigações, sobretudo, na gestão do FGTS.
A quantidade de unidades financiadas
pelo BNH nos seus 22 anos de existência
– quase 4,5 milhões, calcula-se, em função
de dados comparativos dos dois últimos
censos –, que somente 27,66% das moradias
construídas se beneficiaram de alguma linha
de financiamento oficial. Entre as unidades
financiadas pelo BNH, apenas 33,50% foram
destinadas aos setores populares.
(FONTE: Wikipedia)

Pedro Carrano

Moradores enfrentaram
preconceito no começo
Desde o início do conjunto habitacional, os
moradores sofreram com o velho preconceito. Interessante levantamento da Imprensa da Câmara Municipal de Curitiba revela
que os jornais da época apontavam que o
apinhado de gente traria problemas sociais.
Não sem um toque de preconceito:

Construíram-se as casas
e lá foram jogadas,
despreparadas para a
vivência comunitária,
famílias de favelados,
famílias de pequenos
servidores do município e de
trabalhadores de baixo nível
de ingressos

Pedro Carrano

Pedro Carrano

Disse um dos jornais à época

Vida e violência

O que resta hoje de má fama da vila se deve à violência e, sobretudo,
ao tráfico, que ganhou em 2016 novamente as páginas da internet,
com o assassinato do chefe do tráfico na Cidade Industrial de Curitiba,
numa disputa que fechou ruas, lojas e silenciou a madrugada.
Eugênia e Marinice, apesar de tudo, enfatizam o conhecimento
dos vizinhos, as caminhadas na vila, as décadas vividas aqui neste
chão e nas casas onde o portão sequer é trancado. “Nunca tive problema, a gente pode viver tranquilo aqui na vila”, defende Marinice.

Centro Cultural
e cancha de escola
estão abandonados
Entre os equipamentos municipais, hoje a vila dispõe de um
Centro de Referência de Assistência Social (Cras), um terminal
de ônibus, três escolas municipais, iluminação pública,
incluindo doze praças. Parte dessa História foi construída pelos
moradores, ao lado dos servidores públicos municipais.
Porém, chama a atenção, na parte de trás da escola Albert
Schweitzer, um centro cultural abandonado. Bem como a quadra
de basquete que pertencia à escola está completamente à deriva
no local, depósito de lixo e de pombas. Relatos apontam que a
situação da quadra está assim há anos.
Esse tema não apareceu na propaganda televisiva nas
eleições municipais. Na conta, mais dois equipamentos
abandonados na cidade.
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Andréa Rosendo
jornalista

Movimento feminista
rebatiza Rodoferroviária
de Curitiba
Família de Rachel Genofre cobra do Estado a solução
para o caso e criação de políticas públicas

Caso da
Rachel
foi aberto em

2008
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Dea Rosendo

N

o dia nove de novembro, mulheres de diferentes movimentos
sociais e feministas do Paraná
realizaram ato público na Rodoferroviária
de Curitiba. O objetivo foi relembrar os
oito anos do assassinato de Rachel Maria
Lobo Genofre, que desapareceu após deixar a escola em que estudava no centro de
Curitiba. Em nove de novembro de 2008,
o corpo da menina de 9 anos foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária com
muito sinais de violência - inclusive sexual - e estrangulamento. A família exige do
Estado a resolução do caso e a criação de
programas e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.
De acordo com mãe de Rachel, Maria
Cristina Lobo Oliveira, que também é integrante da direção do Sismuc, o Estado deve
ser responsabilizado, encontrar e punir o
assassino e criar medidas para assegurar
proteção às mulheres e crianças vítimas
de violência. “Não há nada para proteger
e orientar as crianças. O Estado lavou as
mãos e isso é muito revoltante. Mulheres e

Após 8 anos do assassinato da
menina de 09 anos, família segue
pedindo justiça e o fim da violência
contra mulheres

Exames de DNA deram negativo em

60

suspeitos

Ao longo das investigações,

3

pessoas
foram presas

mas a comparação dos materiais
genéticos inocentaram os suspeitos

criança estão sendo vítimas de abusos e
até sendo mortas de formas cruéis, terríveis e inaceitáveis”, enfatizou a mãe.
A tia da menina, Maria Carolina
Lobo Oliveira, destacou que durante
todos esses anos muitas perguntas relacionadas à morte de Rachel ficaram
sem respostas por conta dos muitos erros cometidos, à época, pela Polícia Civil do Paraná. “Queremos saber da PM
do Paraná quem matou Rachel Genofre
e porque o Estado não paga a indenização pelo crime com políticas públicas.
Por que o governo não fortalece o banco de dados de DNA de quem comete
violência contra mulheres e meninas?
Por que não pode indenizar a família
e a sociedade paranaense, criando medidas de prevenção à violência contra
mulheres, crianças e meninas, criando
campanhas de prevenção à violência,
fortalecendo o Disque 100, promovendo debates com profissionais de saúde e
educação?”, questiona.
Rodoferroviária de Curitiba “Rachel Maria Lobo Oliveira Genofre”.
Além de exigir maior agilidade do Estado
na resolução deste crime e de outros casos semelhantes, como a morte de Tayná
Adriane da Silva (14 anos), de Colombo,
os movimentos de mulheres e feministas
também cobram o fim da impunidade,
ampliação, implementação e criação de
políticas públicas para redução do feminicídio (assassinato de mulher pela sua
condição de sexo feminino), além de
maior proteção às crianças no horário de
entrada e saída escolar.
Outra medida solicitada ao poder
público e que estava presente no ato é
a mudança de nome da rodoferroviária,
que passaria a ser denominada Rodoferroviária de Curitiba “Rachel Maria
Lobo Oliveira Genofre”, tornando permanente a lembrança da menina Rachel
e a luta contra a violência sofrida por
mulheres e meninas no município.

Brasil é o pior país
da América do Sul para ser menina
102ª posição entre 144 países pesquisados
no índice de Oportunidades para Garota

35,6%

1

milhão

dos casamentos
realizados no Brasil são com meninas
menores de 18 anos de idade

de jovens se tornam mães
precocemente

67,3 1.000

dos
nascidos vivos foram gerados
por adolescentes

7 segundos

É o tempo que uma garota com menos de 15
anos se casa, muitas vezes sendo obrigada.

Fonte: ONG Save the Children

Coletivo de Mulheres do Sismuc
Lançado em outubro, o objetivo do Coletivo de Mulheres do Sismuc
é promover a organização das mulheres em seus locais de trabalho,
proporcionando às servidoras públicas municipais um espaço de
debate, de troca de experiências e de luta por direitos, além de
reflexão sobre as conquistas de políticas públicas com recorte de
gênero, implementadas nos últimos anos pelos governo Lula e Dilma.
O Coletivo das Mulheres amplia as discussões sobre gênero a
partir do sindicato, já que as servidoras representam mais de 80%
do conjunto dos trabalhadores de Curitiba. O debate com recorte
de gênero traz reflexões na própria pauta de reivindicações, uma
vez que são essas mulheres que lutam pela ampliação de vagas nos
cmeis, contra o assédio moral, o machismo e as desigualdades de
salários e de oportunidades.
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Curtas

Manoel Ramires
jornalista

O que não contaram sobre
a PEC do fim do Mundo

O

mês de novembro é decisivo
para a aprovação da PEC 55.
Sem debate com a sociedade, ela
está sendo imposta como o único modelo
para enfrentar a crise econômica. Contudo, especialistas divergem da política de
austeridade. Veja o por quê neste levantamento da revista Ágora com base em
especialistas.

1

A PEC 55 não vai
estabilizar a
dívida pública

A crise fiscal brasileira é sobretudo
uma crise de arrecadação. A falta
de receitas é explicada pela própria
crise econômica e as desonerações
fiscais sem contrapartida
concedidas pelo governo e
ampliadas pelo Congresso. Um
teto que congele as despesas por
20 anos nega essa origem pois
não garante receitas, e serve para
afastar alternativas que estavam
na mesa no ano passado, como
o fim da isenção de 1995 sobre
tributação de dividendos, o fim
das desonerações e o combate à
sonegação.

4

2

A PEC da
Maldade não
combate à
inflação
De acordo com o Banco Central,
mais de 40% da inflação do ano
passado foi causada pelo reajuste
brusco dos preços administrados
que estavam represados
(combustíveis, energia elétrica…).
Hoje, a inflação já está em queda e
converge para a meta. Ainda mais
com o desemprego aumentando
e a indústria com cada vez mais
capacidade ociosa, como apontam
as atas do BC.

Não há garantia na maior eficiência
na gestão do dinheiro público

Para melhorar a eficiência é necessário vontade e capacidade. Não se
define isso por uma lei que limite os gastos. A PEC apenas perpetua os conflitos
atuais sobre um total de despesas já reduzido. Tais conflitos costumam ser
vencidos pelos que têm maior poder econômico e político. Alguns setores
podem conquistar reajustes acima da inflação, e outros pagarão o preço.
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3

Não há garantia
na retomada do
crescimento

O que estamos vendo é que o corte
de despesas de 2015 não gerou
uma retomada. As empresas estão
endividadas, têm capacidade ociosa
crescente e não conseguem vender nem
o que são capazes de produzir. A massa
de desempregados não contribui em
nada para uma retomada do consumo.
Que empresa irá investir nesse cenário?
Uma PEC que levará a uma estagnação
ou queda dos investimentos públicos em
infraestrutura física e social durante 20
anos em nada contribui para reverter esse
quadro, podendo até agravá-lo.

migre.me/vgrdo
migre.me/vhyIx
migre.me/vkOCT
migre.me/viLCM

5

A PEC não preserva gastos
com saúde e educação

Estas áreas tinham um mínimo de despesas
dado como um percentual da arrecadação de impostos.
Quando a arrecadação crescia, o mínimo crescia. Esse
mínimo passa a ser reajustado apenas pela inflação do
ano anterior. O governo não terá espaço para gastar
mais que o mínimo em saúde e educação. Gastos
congelados significam queda vertiginosa das despesas
federais com educação por aluno e saúde por idoso,
por exemplo, pois a população cresce. Outras despesas
importantes para o desenvolvimento, que sequer têm
mínimo definido, podem cair em termos reais: cultura,
ciência e tecnologia, assistência social, investimentos
em infraestrutura, etc. Mesmo se o país crescer…

6

Essa regra obteve sucesso
em outros países?

Nenhum país aplica uma regra assim,
não por 20 anos. Alguns países têm regra para
crescimento de despesas. Em geral, são estipuladas
para alguns anos e a partir do crescimento do PIB,
e combinadas a outros indicadores. Além disso,
nenhum país tem uma regra para gastos em sua
Constituição.

7

A regra não aumenta
a transparência

8

Mais pobres serão prejudicados

9

Assistência Social pode perder
R$ 868 bilhões

Um Staff Note do FMI de 2012 mostra que países
com regras fiscais muito rígidas tendem a sofrer com manobras
fiscais de seus governantes. Gastos realizados por fora da regra
pelo uso de contabilidade criativa podem acabar ocorrendo
com mais frequência. O país já tem instrumentos de fiscalização,
controle e planejamento do orçamento, além de metas fiscais
anuais. Não basta baixar uma lei sobre teto de despesas, é
preciso que haja o desejo por parte dos governos de fortalecer
esses mecanismos e o realismo/transparência da política fiscal.

A população mais pobre, que depende do sistema
público de saúde e educação, tende a ser mais
prejudicada com o congelamento dos gastos do Governo do
que as classes mais abastadas. A Associação Brasileira de Saúde
Pública, por exemplo, divulgou carta aberta criticando a PEC.
No documento a entidade afirma que a proposta pode sucatear
o Sistema Único de Saúde, utilizado principalmente pela
população de baixa renda que não dispõe de plano de saúde.
Além disso, de acordo com o texto da proposta, o reajuste do
salário mínimo só poderá ser feito com base na inflação - e não
pela fórmula antiga que somava a inflação ao percentual de
crescimento do PIB. Isso atingirá diretamente o bolso de quem
tem o seu ganho atrelado ao mínimo.

No ano que vem, não haverá dinheiro para a
construção de cisternas no semiárido. Em 2018, começarão os
cortes do Bolsa Família, que terá de ser extinto em 2026 por falta
de recursos. 25 milhões de pessoas voltarão à extrema pobreza.
A PEC 55 é uma viagem ao passado, época em que os governos
do Brasil não olhavam por quem mais precisa.

10

A PEC não retira o orçamento da
mão de políticos

Apesar de limitar o tamanho, são eles que vão definir
as prioridades no orçamento. O Congresso pode continuar
realizando emendas parlamentares clientelistas. No entanto, o
Ministério da Fazenda e do Planejamento perdem a capacidade
de determinar quando é possível ampliar investimentos e gastos
como forma de combate à crise, por exemplo. Imagina se a PEC
55 valesse durante a crise de 2008 e 2009?
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Ulisses Galeto
Produtor Cultural

Pedro Carrano

Arte e Cultura
em Movimento

Saiba
mais:
Lei n˚ 4545/73
Criação da FCC

Secretaria
ou Fundação?
Muito se discute sobre a importância da criação de uma Secretaria Municipal de
Cultura em Curitiba. Para os que defendem essa ideia, a capital paranaense precisaria
ter sob o controle efetivo do poder público as ações para Arte e Cultura, já que uma
Fundação Cultural teria certas limitações em sua relação as demais Secretarias, com o
Executivo municipal, e mesmo com as instâncias de elaboração e execução de planos
de gestão – Conselho e OS, por exemplo. Diante de tudo isso, vale esclarecer que a
Fundação Cultural de Curitiba já é uma Secretaria. Os Decretos 320/87 e 668/2000,
normatizam seu quadro de direção e vinculam os cargos de Diretor Presidente,
Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Ação Cultural à Secretaria Municipal
de Cultura. O nominação Fundação Cultural foi mantida dado seu lastro histórico
desde sua criação pela Lei 4545/1973. Em resumo, a Fundação Cultural de Curitiba é a
Secretaria Municipal de Cultura.
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Decreto n˚ 310/87
Aprovação do
estatuto da FCC

Decreto n˚ 668/2000
Alteração do
estatuto da FCC

Paraná Criativo
#incubadora
Está em andamento o programa Paraná Criativo da
Secretaria de Estado da Cultura, criado para promover
o desenvolvimento sustentável a partir da Economia
Criativa. Em convênio firmado com o Ministério da
Cultura, a ação visa capacitar artistas, produtores,
técnicos, micro empreendedores, cooperativas, ONGs,
empresas de produtos criativos, gestores públicos
ligados à cultura e desenvolvimento sustentável, com
oficinas, seminários, palestras, assessorias técnicas,
consultorias e demais atividades que levem ao
aperfeiçoamento de profissionais da área da Cultura.

http://www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=1239

Pensando a
economia
da Cultura
Em um mundo globalizado, cada vez mais se
faz necessário o conhecimento dos ambientes
de produção e consumo de Cultura, dos
mecanismos e procedimentos para a busca
de recursos públicos e privados e os modelos
de sistemas públicos gestores. Aqui vão
algumas dicas de livros que podem nos ajudar
a conhecer um pouco mais o mundo em que
vivemos e os caminhos possíveis para artistas e
produtores:

• Consumidores e Cidadãos, de Néstor
García Canclini, publicado pela Editora
UFRJ; Economia Criativa, de John Howkins,
publicado pela M.Books.
• A Economia da Cultura, de Françoise
Benhamou, publicado pela Ateliê Editorial;

PROCULTURA
O Projeto de Lei (PL) 6722/2010 vai instituir o
Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura,
substitutivo da Lei Rouanet. Com modificações
substanciais nos percentuais de abatimento para
pessoas físicas e jurídicas incentivadoras, o PL foi
encaminhado pela Câmara dos Deputados ao Senado
Federal por meio do Ofício n˚ 1.837/14/SGM-P, em
13/11/2014, e até agora aguarda tramitação. Se
depender dos interesses corporativos de grandes
empresas e da vontade política dos atuais poderes
Executivo e Legislativo, a proposta está fadada ao
ostracismo, o que pode significar um grande prejuízo
a produtores e realizadores culturais e à toda a
sociedade brasileira.

http://www.cultura.gov.br/3cnc-na-midia/-/asset_
publisher/lwbHQZhg52O4/content/procultura-prevemelhor-distribuicao-dos-recursos/10907

•.Economia Solidária da Cultura e
Cidadania Cultural, de Neusa Serra e
Hamilton Faria (organizadores), publicado
pela Editora UFABC.
• A Mundialização da Cultura, de
Jean-Pierre Warnier, publicado pela Editora da
Universidade do Sagrado Coração – EDUSC.

• A Globalização
Imaginada, de
Néstor García Canclini,
publicado pela
Iluminuras.
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3 CLIQUES

Joka Madruga
repórter fotográfico

Desastre
de Mariana
completa um ano
de impunidade
Em cinco de novembro de 2015 as barragens da empresa
Samarco/Vale rompiam atingindo o distrito de Mariana, em
Minas Gerais, e arrastando lama por três estados, destruindo
vidas, biodiversidade e muitas histórias. Um ano após, a
“Expedição Lama que Mata” percorre o trajeto para registrar
todos os impactos ambientais e sociais provocados pelos
dejetos da mineradora. O registro fotográfico também está
sendo feito pelo Terra Sem Males.
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O Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) considera uma
vergonha o fato de o Governo
Federal e os governos de Minas
Gerais e Espírito Santo terem feito
acordo com as empresas Vale, BHP
e Samarco, sem a participação
dos atingidos e da sociedade civil
organizada. Eles estipularam um
valor de R$20 bilhões pelo crime
cometido, pois estabelece critérios
e conceitos que restringem
direitos do povo. Este valor é
questionado pelo Ministério
Público Federal.

www.terrasemmales.com.br/naofoiacidente/
www.mabnacional.org.br/mariana

/lamaquemata/

ORÇAMENTO PÚBLICO

Andréa Rosendo
Jornalista

Câmara Municipal decide
em dezembro rumos
do orçamento de 2017
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Andressa Katriny/CMC

A

votação final do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2017,
encaminhada pelo Executivo, está
prevista para ocorrer em 6 e 7 de dezembro.
O PLOA para 2017 prevê R$ 8,65 bilhões
em receita para o município, sendo metade
voltada para gastos em educação e saúde. O
projeto, sob a responsabilidade da Comissão
de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara, segue para a apresentação das emendas
pelos parlamentares, que terão as sessões dos
dias 16, 21 e 22 de novembro para protocolarem as alterações no documento durante a tramitação no legislativo municipal, de acordo
com a Câmara Municipal de Curitiba.
Segundo o economista do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fabiano Camargo da Silva,
houve um crescimento de 8,89% nas Receitas
Totais (resultando em aumento de 4,23% nas
receitas correntes e de 162,62% nas receitas
de capital), em relação à arrecadação provável
2016, constante na PLOA 2017; as receitas devem crescer 10,54% em relação a 2015.
Em relação às despesas totais, na projeção
feita pela administração municipal, Silva afirma
que elas devem crescer 16,42%, passando de
R$ 6,799 bilhões para R$ 7,916 bilhões, porém,
não há um detalhamento destes dados por funções de governo. “Considerando, no entanto, os
dados que detalham as despesas por funções,
notamos que, as despesas devem crescer 2,41%
sobre o previsto na LOA 2016 para o ano de
2016 e cair 0,87% levando em consideração a
dotação atualizada das receitas encontradas na
prestação de contas do 4° bimestre de 2016”,
observa o economista.

Secretário Ricardo Mac Donald entrega PLOA
ao presidente da CMC Ailton Araújo

Educação e Saúde têm metade dos recursos. Segundo a CMC,
a LOA prevê R$ 1,56 bilhão para a educação (30% das receitas provenientes de impostos municipais e estaduais, transferências e outras
fontes), enquanto o mínimo constitucional é 25%. A saúde pública receberá R$ 1,66 bilhão (19% das receitas provenientes de impostos estaduais, transferências e outras fontes), enquanto o exigido por lei é 15%.
A destinação de quase R$ 1,36 bilhão para mobilidade urbana completa
a soma de R$ 4,58 bilhões, o que equivale a mais da metade do que será
gasto pela administração municipal.
Receita Corrente Líquida. Segundo Silva, A estimativa é de um
crescimento de 1,64% em 2017, em relação à previsão atualizada do
4° bimestre, e de 14,89%, considerando o que era previsto na LOA
2016. “Por fim, segundo estimativas da PMC, a previsão é de que a
relação entre a despesa com pessoal e a RCL feche 2017 em 47,44% e
fecharia 2016 em 46,14%. Os últimos dados disponíveis indicam que
ao final do 2° quadrimestre a relação estava em 44,31%.

Foto: Joka Madruga

Representante por local de trabalho
é o sindicato na base

Seja representante.
Faça a eleição em seu local de trabalho.
Acesse sismuc.org.br e saiba como

