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MULHERES

50 anos em 5 meses.
Para trás.
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advogada e militante da
Marcha Mundial de Mulheres

Renasce debate sobre
aborto no Brasil

N

o dia 29 de novembro a primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a pratica do
aborto nos três primeiros meses de gestação não é
crime. A decisão foi sobre um caso específico de profissionais
que trabalhavam numa clínica clandestina de aborto em Duque
de Caxias (RJ), mas abre espaço para discussão no Legislativo,
na sociedade civil e pode influenciar futuras decisões judiciais.
De acordo com o Ministério da Saúde, a interrupção provocada da gravidez é responsável por 15% das mortes maternas,
sendo a quarta causa de mortalidade de mães no país, um dos
procedimentos da saúde feminina que mais lotam os hospitais
públicos e privados. Segundo o IBGE, mais de 8,7 milhões de
brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um
aborto na vida. Destes, 1,1 milhão de abortos foram provocados.
Conforme o Código Penal, todas essas brasileiras que
abortam intencionalmente deveriam ser presas. A questão é: a
criminalização do aborto não o impede de acontecer e coloca
tais mulheres em perigo de morte, impedindo o poder sobre o
destino dos seus corpos. O aborto não é, enfim, um problema
criminal. É um problema de saúde pública.
A criminalização das mulheres que arriscam suas vidas em
procedimentos abortivos revela um recorte de classe social, já
que com condições materiais é possível abortar em clínicas
caras e com medicamentos seguros. As mulheres que não possuem estes meios acabam abortando em condições precárias

ou em clínicas carniceiras, sem estrutura e atendimento adequado e seguro. São essas mulheres que acabam em unidades
de saúde com hemorragias, infecções ou perfurações e ainda
passam por procedimentos de sucção do feto, determinando a
curetagem como o procedimento hospitalar mais realizado no
país. Ao invés de receberem apoio psicológico e atendimento
adequado, sofrem com o descaso do poder público, com o preconceito, discriminação social e a criminalização penal.
O direito à interrupção da gravidez é uma expressão necessária do direito e autonomia da mulher sobre seu próprio
corpo. Uma das características recorrentes de regimes políticos
autoritários é a ênfase dada ao controle do corpo da mulher e
sua valorização apenas enquanto meio de reprodução. É evidente que o aborto não é uma decisão leviana ou fácil: mas por
entender quão difícil esse processo pode ser para a mulher, a
escolha deve ser autônoma e sem condenação social. Talvez
haja um dia que, com a disseminação da educação sexual, o
avanço seguro dos métodos contraceptivos que preservem a
saúde feminina, o conhecimento sobre o próprio corpo e o fim
dos abusos sexuais, a interrupção provocada da gravidez não
seja necessária, exceto em casos médicos e excepcionais.
O aborto já é legalizado em mais de 50 países, nos quais
se observa o avanço da medicina voltada para a saúde feminina e o aumento da qualidade de vida para as mulheres, inclusive com diminuição dos procedimentos abortivos.

Fellipe Melo / STF

E

m dezembro, foi lançado
mais era uma nação, mas um mero livro “A Luta continuacado emergente.
Crônicas da resistência”
Os resultados sociais foram
Substituirão um
na cidade de Curitiba. O livro
devastadores e em 2002 o povo regoverno voltado para
tem apresentação da senadora uruverteu este quadro. Grandes avanpolíticas públicas de
guaia Lucía Topolansky, esposa
ços vieram: valorização do salário
do ex-presidente José Mojica e um
mínimo, uma previdência possível,
construção cidadã,
belo poema de Fernanda Takai.
expansão das ofertas na educação
pela instituição
Depois seguem em torno de oitenta
e cor de povo dentro da universide um estado de
“crônicas da resistência”. Compadade. Políticas de complementação
repressão social,
reço com um texto, buscando as
de renda riscaram o Brasil do mapa
raízes históricas do nosso processo
da fome.
uma vez que novas
de formação e o comportamento de
A democracia mexeu na base
formas de trabalho
nossas elites, pouco imbuídas de
da pirâmide social e este moviescravo, aliadas ao
um espírito democrático e republimento gerou o ódio à própria delucro predador do
cano. Segue o texto.
mocracia. Para a elite, ela deve
Joaquim Nabuco nos alertava
apenas garantir a ordem da procapitalismo financeiro
que não bastava abolir a escravipriedade e do lucro predador e não
dão. Também a sua obra deveria
os direitos sociais. Era uma demoacabar, porque ela corrompia tocracia subversiva.
das as instituições. O caráter predador, bandeirante, é aliado
O limite de tolerância da elite foi estabelecido para as
da escravidão, inclusive a indígena. Sob estas características
eleições presidenciais de 2014. Para isso todo um clima foi
não se constrói uma nação. Pioneiros tem zelo e visão de fupreparado. Este começou com a criminalização seletiva do
turo. Bandeirante pensa em rapina, em lucro fácil. A ideia da
mensalão, e com a manipulação midiática do junho de 2013.
sucessão das gerações não passa pela cabeça. Uma grande
O JN transmutou uma pauta municipal em nacional e a popunação se constrói com um mercado interno forte, com justilaridade da presidente despencou.
ça nas relações sociais e com sentimento de pertencimento.
Com impeachment, os golpistas já se apropriaram do
Aliado ao caráter escravista-predador está o caráter gollema 50 em 5 - de JK. Voltamos 50 anos atrás em apenas
pista. Cada vez que o poder político contraria os interesses
cinco meses de governo interino. E o que acontecerá com a
desta elite, ela recorre ao golpe de estado, em suas mais difeefetivação desta malta golpista no poder? Substituirão um gorentes formas.
verno voltado para políticas públicas de construção cidadã,
De 1930 a 1985, quando os alicerces da nação foram
pela instituição de um estado de repressão social, uma vez
construídos, vivemos duas longas ditaduras e uma tentativa
que novas formas de trabalho escravo, aliadas ao lucro predade golpe a cada três anos. Com a Constituição de 1988 vivedor do capitalismo financeiro, são absolutamente incompatímos a mais longa experiência democrática. Uma Constituição
veis com a ordem democrática.
generosa e cidadã, porém jovem e frágil.
As teorias do neoliberalismo encontraram na elite brasileira terra fértil para germinar. A selvageria do livre mercaLeia tudo em:
do mata a ideia de futuro. A obtenção do lucro é contada em
http://migre.me/vES3J
minutos e segundos. É o império do capitalismo financeiro,
implantado no Brasil por FHC. Segundo ele o Brasil, não

Naiara Bittencourt

Supremo Tribunal Federal toma decisão importante sobre o tema do aborto
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jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

Notícias de uma
América em chamas
O susto com a vitória de Donald Trump à presidência dos EUA, que
representa uma ameaça aos direitos humanos naquele país, ocultou
o fato de que os governos democratas também mantiveram a
máquina de guerra a todo vapor. Apenas no continente, os EUA
apoiaram ou participaram do golpe parlamentar no Brasil; do golpe
de Estado contra Lugo, no Paraguai (2012), por ele ter instituído
um programa tímido de saúde pública e restrição aos transgênicos;
nas tentativas de intervenção na Venezuela (de 2002 até hoje), no
Equador (2010); e também na Bolívia (2008), com participação da
embaixada dos EUA; o violentíssimo golpe de Estado em Honduras
(2009). Os casos são vários. E o governo golpista de Temer ainda
propõe um realinhamento e subordinação a este país.

Encontro
de mulheres da Alba
O encontro de “Feminismos y Mulheres”
ocorreu em Bogotá, Colômbia. Reuniu
200 militantes de movimentos populares
de 27 países do continente. A Aliança
Bolivariana para os Povos de Nossa
América (Alba) surgiu em 2004, a partir
de una articulação entre os governos
cubano e venezuelano. Ao lado da aliança
entre governos, existe a Articulação dos
Movimentos Populares para a Alba (Alba
Movimentos).

Saúde e EUA

Farc e a paz
difícil
Rodrigo Cabrera, líder camponês e do movimento político Marcha Patriótica
da Colômbia, foi
assassinado em
novembro,
enquanto se dirigia
para casa, no oeste
do país. O caso de Cabrera soma-se a outros dois
assassinatos de militantes da
mesma organização. Em 2016,
17 líderes do movimento foram assassinados. Desde a fundação da Marcha, em 2010, já foram registradas 124
mortes de militantes. O governo nacional e
as FARC assinaram, em 26 de setembro, em
Cartagena, um primeiro acordo de paz depois de quase quatro anos de negociações em
Cuba. Mas o texto final foi rejeitado pelos colombianos no plebiscito realizado em 2 de outubro, forçando a reabertura das negociações
para incorporar as propostas dos promotores
do “Não” (Alba Movimentos).
6|
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Donaldo Trump, presidente dos EUA,
convocou para sua equipe de transição
Tom Price como secretário de saúde
e recursos humanos. Sua nomeação causou receio aos setores
que defendem a saúde
pública. Ele foi um dos principais opositores à reforma
da saúde de Obama, vetou
fundos de serviços a mulheres, e
busca privatizar programas de bem-estar como Medicare.

Cuba forma médicos
para atuar no Paraguai
Mais de 1.700 paraguaios foram formados
na Escola Latino-americana de Medicina de
Cuba, dos quais 400 formam parte da Coordenação de Médicos Unidos e Solidários. Eles
recorrem vários povos do Paraguai para levar
atenção primária e saúde básica. “É a projeção
do que aprendemos em Havana: medicina
humanista e solidária”, sinaliza Marcos Ortiz,
coordenador de projeto (Alba Movimentos).

Déa Rosendo
Jornalista

Trabalhe e não se aposente
Pressão sindical e social é fundamental para impedir avanços das políticas
conservadoras, diz representante da ONG Auditoria Cidadã

O

representante da ONG Auditoria Cidadã da Dívida Pública (ACD), Marcelo Gonçalves Marcelino, concedeu
entrevista a Ágora sobre as reformas da Previdência, Trabalhista, Sindical e Fiscal em curso no Brasil. A PEC 287/2016, proposta pelo
presidente não eleito Michel Temer, prevê que
os brasileiros devem trabalhar 49 anos para

ÁGORA | Qual a importância da discussão
sobre a dívida pública brasileira?
Marcelino Gonçalves: | A ideia de uma auditoria da dívida pública começou a ser incorporada nos
debates da Assembleia Nacional Constituinte de 1987.
Já no processo de democratização do país se percebia
a necessidade de fazer uma auditoria, principalmente,
por conta da explosão da dívida externa do Brasil ocorrida no final dos anos de 1970 e anos de 1980. Quando a
proposta da auditoria é colocada na Constituição Federal
de 1988, a sociedade civil organizada passa a verificar
melhor o processo de endividamento do país. No entanto, todo movimento nessa direção de fazer a auditoria
sempre foi barrado. O que fazemos hoje é pressão para
que ocorra o cumprimento do artigo 26 da Constituição
Federal e o debate que colocamos junto à sociedade é
no sentido de procurar saber quem são os donos dessa
dívida pública, porque a partir disso, de termos o conhecimento de quem está por trás desses processos fraudulentos, podemos ter maior interferência em relação ao
entendimento do que são os gastos públicos do país e
compreender porque há um favorecimento do capital
privado nesse processo. Na auditoria realizada no Equador, por exemplo, houve uma redução de 70% da dívida, porque foram descobertos absurdos relacionados a
acordos, esquemas e fraudes na dívida pública daquele

conseguir aposentadoria integral. Também
mantém intacta a previdência dos militares,
que representa quase metade do bolo, além
de não alterar as isenções. Nesta entrevista,
Marcelino, que é economista e cientista social,
tais políticas têm o objetivo de desconstruir o
estado nacional e dar continuidade ao projeto
neoliberal iniciado nos anos de 1990.

país. Então, a nossa proposta é traçar um panorama, fazendo um diagnóstico geral da dívida no Brasil para que
a sociedade não seja penalizada. Após este passo podemos fazer pressão política, debater com a sociedade civil
organizada - instituições públicas e também privadas,
e cobrar transparência, impedindo assim que o endividamento público seja realizado para desviar recursos, e
para deixar o país subordinado ao capital financeiro.

ÁGORA | Qual a relação entre a crise
internacional e as atuais políticas impostas
pelo governo federal?
MG | Essas políticas, essas medidas provisórias que estão
em curso são todas com intenção de dar continuidade
ao que foi interrompido durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso, ou seja, a é para dar prosseguimento a tudo que é defendido pela classe dominante e que
não foi colocado na sua integralidade nos anos de 1990.
Quando o governo do PT chegou ao poder no início dos
anos de 2000 houve um avanço nas políticas sociais, mas
também não cessaram as políticas neoliberais como um
todo, devido a uma colisão com a direita para chegar ao
poder, mas houve um salto absurdamente grande, com
alguns avanços políticos importantes. Os movimentos sociais, os movimentos formados por minorias sociais que
| dezembro de 2016 | 7
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não tinham espaço e voz ativa passou a ter as suas demandas ouvidas. No entanto, sabemos que a classe dominante
não quer que esse debate seja colocado em prática, porque
esse grupo tem os seus interesses e interrompe qualquer
movimento que vai na direção de uma progressão social, de
efetivação de políticas públicas inclusivas e que reduzam a
desigualdade social. O que vemos é que, agravado pela crise
internacional, há uma tentativa de desmonte na estrutura do
projeto que foi construído pelos governos do PT. O que querem de volta - e através de um golpe de “estado branco” - é
a retomada do poder com a intenção de desconstruir essas
políticas sociais. A famigerada PEC 55, que está tramitando
no Senado Federal, a reforma do ensino médio (Medida Provisória 746), além de outras políticas conservadoras estão
afrontando a classe trabalhadora e as minorias sociais - que
são a maioria da população. A tendência daqui pra frente,
com esse modelo de governo de transição adotado até a
eleição de 2018, é o desmonte do Estado.

8|
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ÁGORA | Qual a importância dos sindicatos para
reverter esse processo?
MG | Tudo isso que está sendo pensado pela classe dominante vai impactar diretamente na organização dos trabalhadores. Os sindicatos são espaços de discussão, mediação e
organização democrática da classe trabalhadora e tem maior
capacidade de ampliar a pressão da sociedade para reverter
mudanças que prejudicam a vida da população e com a classe trabalhadora. O que está sendo propagado por meio da
mídia é que as reformas são necessárias para o tal do ajuste
da economia, mas isso é uma falácia transmitida pela opinião
pública. Sabemos que os sindicatos poderão ser penalizados
porque atrapalham e incomodam. Mas o grande papel dos
trabalhadores organizados é justamente mediar e construir o
debate progressista. Fortalecer os sindicatos é imprescindível
para fazer com que eles consigam aperfeiçoar os mecanismos
de gestão de intermediação com a classe trabalhadora e negociação com o estado.

“Segundo o economista, os juros atuais causam
impactos terríveis no Orçamento Geral da
União e nas políticas públicas, além de elevar a
deterioração das contas públicas. Assim, quase
todo o Orçamento Geral da União no Brasil é para
pagamento dos juros da dívida pública, o que
corresponde a cerca de 47% do orçamento. Acima
dos gastos com educação e saúde, que ficam entre
4 e 5%, respectivamente, a previdência tem o
maior percentual. “A Previdência fica com 23,5%
e a soma de gastos com outras políticas sociais
não supera o pagamento da dívida pública. A
auditoria da dívida é um passo fundamental,
mas não estanca a sangria. O Brasil está
sangrando; está transferindo recursos
do setor produtivo, do trabalho das
pessoas pobres - via políticas sociais
- para transferir para os grandes
banqueiros e capitalistas nacionais
e internacionais”
Marcelo Gonçalves Marcelino
“Seminário Sobre Previdência Social” - 19
de novembro de 2016.

Pedro Carrano

Sem indústria,
sem projeto e sem rumo
Participação da indústria na economia reduz no Brasil desde os
anos 1980. Ao contrário dos países desenvolvidos, a passagem para o
setor de serviços vem ao custo de incertezas e péssimos trabalhos.
A imagem que fica é de locais de trabalho abandonados

| dezembro de 2016 | 9
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Barracão de abastecimento
está abandonado
Ainda na rua General Potiguara, um enorme barracão
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
transformou-se numa estranha cracolândia. Até mesmo
a produção do campo sofre o impacto dessa desvalorização de espaços que potencializem a produção de alimentos pela agricultura familiar.
Roberto Baggio, coordenador do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), afirma que o
local deveria ser reaproveitado para distribuição de alimentos vindos da agricultura familiar. Mas está parado
há anos. “Seria uma boa ideia para o abastecimento popular em Curitiba. Queremos propor isso, em intermediação entre município –, é uma ideia”, afirma.
Omeco: mais uma fábrica abandonada

Causas
O processo de desindustrialização brasileiro tem como
um dos motivos a política de privatizações dos governos
brasileiros, desde o período de Fernando Henrique Cardoso, como descreve o analista político e escritor Wladimir Pomar. Assim como muitas empresas, compradas
por grupos internacionais, deixaram o país.
“A privatização permitiu que grande parte do parque
industrial brasileiro fosse comprado e transferido para
países de mão-de-obra mais barata. Um dos exemplos é
o da indústria química”, compara Pomar.
Outros problemas causam a quebra ou a transferência da indústria nacional, segundo economistas: a
administração que mantém alta a taxa de câmbio, o
que prejudica as exportações de manufaturados. A taxa
de juros e o atraso tecnológico para a competição são
questões também importantes. O problema é nacional,
mas fica visível nos estados e cidades.

A privatização permitiu que grande parte do parque industrial
brasileiro fosse comprado e transferido para países de mão-de-obra
mais barata. Um dos exemplos é o da indústria química
10 |
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Avenida das Indústrias de Curitiba é atravessada de cabo a rabo pela reportagem. O que se
vê é apenas igrejas pentecostais, duas ou três
concessionárias. Empresas, apenas três, bem no seu início, perto da Avenida João Bettega.
A cena é comum para quem anda pelos arredores da
Cidade Industrial de Curitiba: barracões sem uso, indústrias abandonadas, o que abre o tema da queda da participação da indústria na economia do país, o que já acontece desde os anos 1980. É a chamada desindustrialização,
que impacta também o Paraná e, em especial, Curitiba.
Perto dali, tomando o caminho da rua General Potiguara, no bairro Novo Mundo, o cenário segue o mesmo:
mais antigas estruturas de fábricas sem destino. Em nove
de agosto de 2004, por exemplo, foi decretada a falência
da Diamantina Fossassene, a segunda maior fábrica de
botões da América Latina. Logo depois, os trabalhadores
a ocuparam. Hoje, resta apenas a estrutura abandonada,
velhos cães de guarda da massa falida e um campinho de
futebol alugado para os finais de semana.
O fator crise econômica mundial foi decisivo para esta
queda de participação industrial na produção brasileira,
apesar de programas de incentivo fiscal a certos ramos da
indústria. E este foi um triste preço de um governo que
inseriu mais jovens na aprendizagem industrial, mas que
agora não encontram as portas da fábrica abertas?
Mesmo o famigerado programa do Linhão do Emprego, que passava por 18 bairros das regiões sudoeste, sul e leste da cidade, hoje sequer é memória. O que
foi feito de barracões empresariais, vilas de ofícios,
condomínios industriais e outros equipamentos construídos na década de 1990? Muitos seguem ao sabor da
especulação imobiliária.
O caminho segue e mais locais estão ao vento e ao
tempo, da Omelco Ltda à Ika Cerâmicas, de sul a norte
da cidade. É mais que um debate sobre patrimônio histórico. Mas de qualidade de empregos na cidade. O Dieese
informa que a participação da indústria na produção econômica foi maior em Curitiba até o ano de 2004, quando atingiu o seu melhor momento (24,2%) e desde então
passou a decair e ser superado pela região metropolitana.

Conab poderia receber alimentos do campo
| dezembro de 2016 | 11

desindústria

Curitiba perde
participação industrial
e Região Metropolitana
se mantém
Em Curitiba, o estoque de participação do setor de indústria de transformação está em 10,3%, maior do que em
capitais do sul do país. Porém, responde ao quadro nacional de queda da indústria em comparação com o setor de
serviços. Os serviços em Curitiba aumentaram de 69,5%,
em 1999, para 72,9%.
O aumento do custo da terra na capital é uma das
explicações dada pelo Dieese para a possível queda da
indústria em Curitiba e, ao mesmo tempo, para o aumento pequeno na RMC.

DADOS DE CURITIBA

1999

2012

22,7

Indústria

17

69,5

Serviços

72,9

7,7

12 |
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participação do setor
industrial na composição
do Produto Interno Bruto
(PIB) em 1984 era de:

Gestão Fruet
apostou na chamada
"Economia Criativa"
A gestão Gustavo Fruet (PDT) investiu na
apelidada economia criativa e em setores que
são contabilizados como produção industrial
– embora não sejam propriamente ligados à
indústria de transformação. Essa é a visão de
fonte da reportagem que atuou na secretaria de
Trabalho da Prefeitura.
Gina Paladino, diretora presidente da
Agência Curitiba de Desenvolvimento SA –
que é um braço operacional de fomento e
desenvolvimento –, comenta que há pouco
espaço para uma política industrial a partir do
município, o que atrela o setor à área tributária
e de incentivos fiscais. “Neste caso dos governos
municipais, as políticas de desenvolvimento
econômico são concentradas nas políticas
na área tributária, na área de finanças, tudo
depende de alíquotas e tributos”, diz, citando
impostos como ISS, IPTU, ITBI.
A Agência prioriza empresas da área de
tecnologia da informação e comunicação (TIC),
o que abrange segmentos como design, moda,
vídeo, arquitetura e propaganda, entre outros.
“Nos últimos anos a participação industrial em
Curitiba está reduzindo e a área de serviços está
aumentando assustadoramente. Dentro dela,
o setor de alto valor agregado é a Tecnologia
de Informação, e economia criativa é TI mais
criatividade”, cita.
Gina reconhece a perda de participação
industrial na capital paranaense, mas de acordo
com estudos, defende que esse processo
é compensado pela possível expansão
da indústria de transformação na região
metropolitana, onde muito está por fazer.
“Esse adensamento é muito importante.
Assim retenho renda e setor de alto valor
agregado. Tenho uma metrópole econômica
com mais links de encadeamento indústriaserviços-indústria”, comenta.

35,9%
participação
em julho de 2011

15,8%
FONTE: Confederação Nacional das Indústrias (CNI)

Brasil
No Brasil, no geral, o estoque de empregos na indústria aumentou, mas menos em comparação com o estoque de empregos em
outros setores. Em 2013, a indústria de transformação representava 16,9% do estoque de empregos total, o que dez anos antes, em 2003, era de 18,1%. Hoje, analistas denunciam que a
Operação Lava Jato tem fomentado a quebra de setores caso do
petróleo, construção civil e metalurgia.

INDÚSTRIA
E SETOR
FINANCEIRO

Entre 2008 e
2011, enquanto
os bancos
cresceram

a Extração
mineral
cresceu

O desempenho
da indústria de
transformação
caiu

23,1%

12,8%

5,7%

FONTE: http://
plataformapoliticasocial.com.
br/o-emprego-em-grandesnumeros/
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desindústria

Transição incompleta
para setor de serviços

MEDIDAS contra a
desindustrialização

Da janela do seu escritório, a escritora canadense Naomi Klein
descreve o mesmo processo no famoso livro chamado “Sem Logo (No
Logo)”, no qual fala das regiões industriais abandonadas no seu país,
o Canadá, em nome da migração para regiões com força de trabalho
mais barata, caso das Filipinas, Ásia, América Central e México.
Porém, é fato que os países centrais conseguiram uma transição
da indústria para o setor de serviços muito mais tranquila. No Brasil,
ao contrário, a perda de empregos na indústria e o aumento do
setor de serviços são marcados por muita exploração do trabalho.
“Normalmente os países que possuem renda per capita acima
de US$ 30 mil (nações consideradas ricas) são aqueles que sofrem
com o processo natural de desindustrialização resultante da
dinâmica estrutural de suas economias, sem que isso reflita sobre
o empobrecimento das suas populações. Pelo contrário, verifica-se
o desenvolvimento do segmento de serviços, como setor dinâmico
da economia, demandante de mão de obra altamente especializada,
de elevados salários, e gerador de alto valor agregado, cita-se como
exemplo, a produção de softwares”, destaca Camargo.

Economia brasileira volta a
exportar produtos primários
Economistas criticam modelo de inserção no Brasil na exportação
de bens primários e sem projeto nacional de indústria

A

visão de Guilherme Delgado, economista aposentado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), é de que tivemos a mudança do modelo de
inserção do Brasil na economia mundial, o que se consolidou
nos anos 2000.
Assim, a economia brasileira fortaleceu os velhos laços
com o setor primário, agrícola e mineral, reforçando o papel
de produzir matérias-primas sem valor agregado e importar
os demais itens. O pesquisador concorda que o país passa por
um processo de desindustrialização.
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“Isso esteve casado com processo de valorização cambial, o
câmbio fica muito barato para esses setores exportarem, só quem
tem a vantagem comparativa natural, ligada ao setor primário,
acaba impelido a exportar”, afirma, em entrevista à Ágora.
O pesquisador também coloca no tempo que o Brasil vive
a perda da indústria desde os anos 1980. “Primarização do
comércio externo e desindustrialização, com perda significativa de participação no PIB, vem desde 1982 para cá, mas se
intensificou. Desde 2008 e 2010 para cá se intensificou, com
a crise econômica financeira e mundial”, explica.

Conab vira cracolândia

Falta de debate sobre a
indústria e questão nacional
atinge debate da esquerda
No fundo, temos pendente o debate de um
projeto de nação, industrial e estratégico para
o Brasil. Wladimir Pomar complementa essa
carência no debate da esquerda e da universidade. “Em geral, tem faltado à esquerda e
aos setores progressistas o debate sobre um
projeto que supere o atraso, a subordinação e
a dependência econômica, assim como as desigualdades sociais que caracterizam o Brasil
em pleno século 21”, afirma Pomar.

- Controle de capitais de curto prazo e redução
da taxa de juros;
- Desenvolvimento de tecnologia nacional;
- Orientação do Estado nacional para fomentar
a indústria e projetos estratégicos;
- Mudar mecanismos como a isenção do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), vigente desde a lei KandirCollor, que isenta de impostos as mercadorias
exportadas;
- “Adensar e modernizar, científica e
tecnologicamente, as cadeias produtivas.
Introduzir sistemas produtivos cooperativos
e solidários, com viés socialista. Reconstruir
e modernizar os sistemas de transporte.
Regularizar o sistema de propriedade do solo
urbano”, sugere Wladimir Pomar;

Se prestarmos atenção, veremos que o
Brasil dos últimos 20 anos mergulhou
no sonho da globalização sem que
antes tivesse construído com clareza a
ideia do seu projeto nacional. É como
se a ideia de projeto nacional tivesse
sido deixada de lado
Carlos Lessa
Economista e ex-presidente, na entrevista para o Instituto
Humanitas Unisinos, em novembro 2016

PRINCIPAIS TEÓRICOS PARA O DEBATE
Luiz Gonzaga Belluzo

Milton Santos

Perry Anderson

Marcio Pochmann

Carlos Lessa
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ponto de vista

3 CLIQUES

Phil Batiuk
jornalista

Tática

E

Wilson Dias / Agência BrasilWD

ntre 20 e 30 mil estudantes e movimentos sociais se reuniram em Brasília no
dia 29 de novembro em protesto contra
a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC 55), que prevê o congelamento de investimentos públicos essenciais, como Saúde e
Educação, por 20 anos.
Setores conservadores criticaram a intensidade do protesto, que contou com coquetel
molotov e a destruição de veículos. Por outro
lado, os manifestantes que usam a tática black
bloc argumentam que a depredação do patrimônio público praticada pelo Estado via esta
medida é incontavelmente maior do que qualquer ato de vandalismo. Isto sem contar o custo
humano e econômico, em balas de borracha e
bombas, da repressão policial.

Após o fim da uma
expressiva ocupação, de
quase mil escolas somente
no Paraná, com a aprovação
da Medida Provisória 746
que flexibiliza o ensino
médio, a Universidade
Federal e a Tecnológica
também tiveram suas sedes
ocupadas na capital do
estado.

Contra o congelamento de
investimentos em educação pública,
os estudantes tomaram os Edifícios
Dom Pedro I e II da UFPR e,
depois, seguiram para o
protesto em Brasília – mas
mantêm a greve até
pelo menos 6 de
dezembro, data
da próxima
assembleia. Ainda,
estudantes do Centro
Politécnico realizaram o
trancamento da BR 277, em
que cerca de 50 universitários
paralisaram o trânsito por uma
hora na região do Jardim das Américas
em protesto às medidas.

Leandro Taques
repórter fotográfico

A despedida
do líder da
revolução cubana
Milhões de cubanos reuniram-se ruas de Santiago de Cuba para
dar o ultimo adeus ao líder da revolução de 1959. A carreata
com os restos mortais de Fidel Castro percorreu 900 quilômetros
percorridos desde Havana até Santiago, cidade onde descansarão
as cinzas ao lado do seu mentor, José Martí. Raúl Castro, irmão e
presidente de Cuba, reforçou que o legado de Fidel é mostrar ao
povo cubano que tudo é possível para os moradores da ilha. Entre
choro e alegria ao lembrarem os que chamam de ensinamentos de
Fidel, o último adeus deixou menos dúvidas do que se esperava.
“Nada vai mudar” era a resposta mais ouvida quando questionavase o que acontecia com Cuba após a morte de Fidel Castro.

Gibran Mendes | jornalista

Já a UTFPR permaneceu
ocupada até o dia 25,
quando a Polícia Federal
teria explodido os portões
com bombas e removido 54
estudantes. Em rede social, eles
também contam que teriam sofrido
agressões de estudantes contrários e de
Ainda em 11 de
membros do Movimento Brasil Livre
novembro, o grupo CWB
(MBL). As denúncias de violência
Contra Temer realizou uma
repercutiram nacionalmente
manifestação contra o atual
em reportagens do Brasil de
Governo Federal no Centro Cívico.
Fato e da Revista Fórum.
Também no dia 29, convocaram
um ato relâmpago contra a PEC 55 e a
MP 746 na capital, que terminou no
campus Reitoria da UFPR. Novos
atos devem ocorrer ainda em
dezembro e atravessar 2017
com muitas lutas e táticas
de mobilização.

Policiais e
manifestantes
entram em
confronto na
esplanada dos
Ministerios
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cartoon
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Waleiska Fernandes
jornalista

Tomaz Silva / Agência Brasil

Polícia para
gente que luta

Confronto entre policiais e
manifestantes em frente à Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro contra
reformas na previdência estadual
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Paulo Pinto / AGPT

Por que o estado
policialesco ataca
movimentos populares
e sociais no Brasil?

Alex Ferreira / Câmara dos Deputados
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V

inte e cinco de novembro, 3h30 da
madrugada. Uma bomba estoura e
acorda parte dos estudantes. Vinte
minutos depois outras duas bombas, seguidas das batidas compassadas dos cassetetes
nos escudos. Barulho e pressão. Mais cinco
bombas estouram e anunciam a invasão do
prédio. Os 55 estudantes que dormiam no local são encurralados no pátio central do campus Rebouças da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), em Curitiba.
Tem fim mais uma ocupação no Paraná
O estudante Pedro Dias, 21 anos, descreve com detalhes aquela madrugada. No
pátio, nada pode ser filmado ou fotografado
pelos alunos, que foram impedidos de tocarem em seus celulares. Tiveram que ficar
sentados no chão, enquanto ouviam os xingamentos como “invasores” e “arruaceiros”
de alguns policiais mais exaltados. Polícia
Federa, Polícia Militar e até a Polícia Civil
foram chamadas para fazer a reintegração
de posse do prédio determinada pela Justiça. Um aparato desproporcional para quem
estava no prédio, estudantes desarmados.
Pedro e os colegas faziam o que vários estudantes pelo Brasil fizeram: ocuparam suas
escolas e faculdades para protestar contra a
reforma do ensino médio imposta por medida provisória por Michel Temer e contra o
Projeto de Emenda Constitucional 55 (antiga PEC 241), que limita o teto para gastos e
investimentos públicos por 20 anos.
“A gente não estava esperando eles chegarem ali, de madrugada, com toda aquela
violência. Nós ficamos muito assustados. Foi
um alvoroço”, relembra Pedro. A truculência na operação de desocupação da UTFPR
também passou pelo abuso no horário em
que ela ocorreu. No despacho da juíza Soraia
Tullio, da 4ª Vara Federal de Curitiba, não
havia qualquer determinação para que a ação
acontecesse fora do horário de cumprimento
normal, que é das 6h às 22 horas.
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Polícia treinada?
O modus operandi da polícia na desocupação da UTFPR tem impressões de um padrão nacional. No último dia 29/11, durante a
votação da PEC 55 no Senado Federal, em Brasília, estudantes e
trabalhadores de várias estados do país protestavam em frente ao
Congresso quando foram atacados pela Polícia Militar do Distrito
Federal. Em gravações disponibilizadas na internet pelo deputado
federal Paulo Pimenta (PT-RS), é possível ver o diálogo entre os
parlamentares que pediam o fim da truculência contra os manifestantes e um oficial da PM responsável pela operação, que respondia “O comandante está falando aqui que é pra avançar”.
Reportagem da Ponte Jornalismo (ponte.org), agência especializada em notícias sobre segurança pública e direitos humanos, mapeou o roteiro da repressão policial às manifestações
populares em São Paulo. A equipe acompanhou vários protestos contrários ao impeachment de Dilma Roussef realizado na
capital paulistana em agosto e constatou um script semelhante
executado pela PM: primeiro há o impedimento da passagem dos

manifestantes, depois disparo de bombas e balas de borracha
e, por fim, manobras de encurralamento e perseguição dos
participantes. O saldo dessa operação é de cidadãos presos,
gente gravemente ferida e uma cobertura midiática que exalta
o tumulto e o confronto com a polícia e não, a pauta defendida por quem estava nos protestos.
Para o doutor em Ciências Políticas e coordenador do
Centro de Estudos sobre Instituições e Dispositivos Punitivos do CNPQ, Jean-François Deluchey, a forma como a
polícia reage a manifestações políticas populares está no
fato de que ainda atuam com o sistema de repressão policial instalado na época da ditadura. “Passados 25 anos da
redemocratização do Brasil ainda vemos uma polícia ultrapassada sem saber lidar com manifestações democráticas.
Em outros países do Ocidente, como França e Itália, vemos
polícias militarizadas que agem em completo respeito aos
direitos humanos e civis em casos de protestos”, explica.

Passados 25 anos da
redemocratização do
Brasil ainda vemos uma
polícia ultrapassada
sem saber lidar
com manifestações
democráticas. Em
outros países do
Ocidente, como França
e Itália, vemos polícias
militarizadas que agem
em completo respeito
aos direitos humanos
e civis em casos de
protestos
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Segundo Jean-François o exagero das forças
policiais no Brasil não é justificável nem mesmo
quando há depredações a prédios públicos ou privados. Para ele, a violência faz parte das manifestações e deve ser entendidas como uma forma de
protesto. “Quem trabalha ou estuda com segurança
sabe que a partir de um certo número de pessoas e
de um certo acirramento de conflitos sociais a violência vai aparecer e é um fenômeno normal das
manifestações. Essa falta de profissionalização da
polícia militar no Brasil é o que a faz entender que
distúrbios de violência não podem ser produzidos
em manifestações políticas”, argumenta.
O policial militar e pesquisador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da
UFPR, Marcelo Bordin, defende que a visão dentro
da corporação não é isolada da sociedade. Para ele,
há uma estrutura social que permite que as corporações policiais ajam assim. “Não existe uma formação institucional que treine a polícia para agir
assim. A corporação é um retrato da sociedade que
quer bandido morto e que percebe movimentos de
sem terra e de sem teto como coisa de vagabundo”,
declara. Para o especialista o problema não estaria
na formação curricular, mas no que alguns estudiosos chamam de currículo oculto. “É aquilo que vem
da formação histórico-social do policial, aquilo que
ele não aprende na academia, mas ao longo da vida.
E isso encontra guarida do ethos guerreiro, policiais
preparados para guerrear contra o ‘inimigo’. O problema é que esse inimigo muitas vezes é só um cidadão exercendo seu direito de ser manifestar”.

Tomaz Silva / Agência Brasi
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o exagero
das forças
policiais no
Brasil não é
justificável
nem mesmo
quando há
depredações
a prédios
públicos ou
privados

Excessos começam
pelo Judiciário
Quando a justiça federal determinou a desocupação
da UTFPR, 21/11, o despacho da juíza Soraia Tullio
preocupou estudantes e advogados. O documento
trazia a recomendação: “Expeça-se Ofício também
solicitando apoio da equipe do SAMU, para que se
faça presente no local, por ocasião da efetivação da
reintegração de posse, com o objetivo de que sejam
atendidos prontamente eventuais casos de lesões e
problemas de saúde decorrentes da implementação
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da medida”. Era o próprio Judiciário admitindo que poderia
haver uso excessivo de força policial.
A advogada Tânia Mandarino, do Advogadas e Advogados pela Democracia, coletivo que fez assessoria jurídica voluntária para as ocupações nas escolas e faculdades
no Paraná, considera que mais do que excesso da polícia,
os últimos acontecimentos demonstram falta de cuidado
do Poder Judiciário para lidar com a questão. Para ela, não
tem havido a preocupação em proferir decisões que res-

peitem o direito à manifestação de pensamento e a condição peculiar dos protegidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). “O ECA deriva de princípios constitucionais todos voltados para a condição especial do desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, por que
não considerá-los na hora de uma decisão judicial? Por que
ao desocupar uma escola não incentivar o diálogo, a ponderação? Por que mandar reintegrar com o uso da força
policial?”, questiona.
| dezembro de 2016 | 25
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Thea Tavares
Jornalista

Apesar de ganharam maior notoriedade com o avanço das
redes sociais, os excessos de um estado policialesco não
é novidade para movimentos sociais brasileiros. O Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), por exemplo,
contabiliza episódios, muitos dos quais que culminaram em
tragédias, como a de Eldorado do Carajás (PA), em 1996,
quando 19 agricultores foram exterminados pela PM durante a desocupação de uma rodovia estadual.
Mais recentemente, em 4/11, a invasão da escola do MST
- Escola Nacional Florestan Fernandes – em Guararema, em
SP, quase termina em nova tragédia. Sem mandado judicial
para entrar no prédio, a Polícia Civil arrombou o local, agrediu funcionários e empunhou armas de alto calibre na presença de crianças, jovens e idosos que faziam atividades no local.
Sob o pretexto de prender um líder do MST que tinha uma
prisão preventiva expedida, a polícia agiu de forma violenta
atacando um lugar símbolo de resistência e luta.
Em novembro, o relator espacial sobre liberdade de
reunião e associação pacífica da Organização das Nações
Unidas (ONU), Maina Kiai, escreveu carta ao Tribunal
de Justiça de SP na qual criticou que a falta de adoção
26 |
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BOAS PRÁTICAS:
Medellin, Colômbia

de padrões internacionais de direitos humanos na relação da
polícia com movimentos sociais e protestos.
Enquanto o mundo olha com desconfiança para a frágil
democracia brasileira, o que temos visto de concreto pelo governo para mudar esse quadro? A polícia, afinal, é para quem
precisa de polícia?

Medellin luta todos os dias para superar seu passado
Reprodução de vídeo

Desrespeito histórico

ACI Medellin

Jefferson Rudy / Agência Senado

ESTADO POLICIAL

E

m dezembro, em função da tragédia ocorrida com o
avião que transportava jogadores da Chapecoense,
Medellin, cidade do time Atlético Nacional e o povo
colombiano, ganharam evidência pela demonstração de solidariedade e pelo altruísmo. A mensagem que recebemos
de Medellin foi a de que as pessoas e a vida precisam ser
valorizadas. Mais do que isso: priorizadas!
O que poucas pessoas sabem é que esse exemplo de solidariedade tem raízes mais profundas, pois vem do cultivo de
uma consciência social e de cidadania que associa o desen-

volvimento estrutural da cidade aos investimentos e cuidados
com a promoção social e com a inclusão do seu povo. Para
desconstruir a imagem de uma pecha cultural marcada pela
violência e pelo narcotráfico – o nome Medellin ainda remete
muitas pessoas e gerações à lembrança do cartel das drogas,
homônimo à cidade, e à figura do traficante Pablo Escobar -,
driblar o preconceito e o enraizamento de fatores que favoreceram essa dominação e elevaram indicadores de violência
urbana e desigualdades, diversas gestões municipais tiveram
de não apenas mudar a linha de intervenção pública, mas tam| dezembro de 2016 | 27

bém de dar continuidade às mudanças instituídas, independentemente da alternância no poder.
Medellin estabeleceu prioridades e a consciência crítica dos desafios a serem superados até hoje estabeleceram
um padrão comportamental na população local, capaz de
intimidar tentativas de retrocesso. São feitos de causar inveja nos moradores das cidades-pólo e capitais brasileiras,
a exemplo de Curitiba.
Pensar soluções. O arquiteto e urbanista Alexandre Pedrozo, integrante do Mobiliza Curitiba, que é um grupo de
entidades e pessoas que lidam com a questão urbana, chama a atenção para essa referência de intervenção pública
na estrutura urbana com foco na consciência social. Ele
lembra que a reconstrução de Medellin contou com apoio
internacional e que a cidade, a partir de um processo de planejamento liderado pelo arquiteto Gustavo Restrepo, inovou na promoção de concursos internacionais de projetos
de arquitetura e grandes obras que levassem investimentos
aos bairros da periferia. Esses concursos fizeram com que
escritórios e profissionais da arquitetura e urbanismo no
mundo todo discutissem a realidade e apresentassem ideias
e propostas de soluções urbanas.
Ergueram-se bibliotecas, centros culturais e praças nos
morros da cidade, que mexeram com a autoestima da população local, ampliaram a resiliência local e renderam premiações internacionais à Medellin, como a “Cidade Mais
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Inovadora do Mundo” (2013) e o “Prêmio Mundial da Transformação Urbana” (2016).
“A cidade está situada num vale. Nos morros, em geral,
estão localizadas as comunidades mais pobres e a parte mais
urbanizada até então, se concentrava na base, onde vivem as
famílias com renda mais alta”, comenta Pedrozo. As obras e
edificações foram acompanhadas de intervenções eficazes no
transporte coletivo, como o eixo do BRT, o “Metro Cable”, o
“Metro Plus”, a Transvia, aquelas focadas em baixar a velocidade dos veículos nas vias e também em priorizar em escala
a vida humana, a começar pelo respeito ao pedestre e ao ciclista, bem como o sistema gratuito de bicicletas ENCICLA.
Ainda foram criadas as chamadas “escaleras electricas” na
Comuna 13, que são as primeiras escadas rolantes gratuitas
e de caráter público do país, símbolo desse urbanismo social.
“As obras de intervenção e o desenho urbano por si só
não resolvem a problemática social, a economia e questões
históricas estruturais. É preciso ir além e investir, por exemplo, também em iniciativas habitacionais, que promovam o
acesso à moradia digna”, comenta o arquiteto de Curitiba. E
foi justamente o que Curitiba não fez e não fez na proporção
necessária à justiça social. O modelo que tornou Curitiba reconhecida no final da década de 70 e ao longo dos anos 80
– fechamento do calçadão da Rua XV para os carros, eixo estrutural das canaletas exclusivas para os biarticulados, corredor de parques e áreas verdes em regiões sujeitas a alagamentos, a fim de controlar cheias – não avançou na inclusão e se

Arquivo pessoal

ACI Medellin

Linea-J
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tornou elitizado por fechar os olhos
ao déficit habitacional e empurrar a
população mais pobres para buscar
moradias precárias nas áreas de risco.
Diminuir distâncias. As mudanças conceituais implantadas na
Colômbia colocaram em destaque a
América Latina no mundo dos projetos e soluções urbanas. Não seriam
novidades aos especialistas e ao senso
comum se isso acontecesse em países
europeus, mas aqui sim. Medellin virou emblemática nesse sentido.
Mas o arquiteto curitibano chama a atenção para a necessidade de
atualizar essas informações e olhar a
fundo para tentar ver se as inovações
no planejamento urbano e na estrutura da cidade foram acompanhadas de
políticas efetivas de proteção social,
enfrentamento da violência e investimentos em locais de encontros e de
incentivo à convivência, entre outras
ações que marcam a presença do estado na periferia. “As pessoas precisam desses locais públicos e das

A Medellin de hoje
se orgulha desse
rosto amável para
mostrar ao mundo:
mais tolerante,
mais inclusiva e
mais respeitosa
da vida. Sempre
atenta a acolher seus
próprios cidadãos e
os estrangeiros
Luz Eliana Quintero
Chalarca
Advogada especializada em
Direito Administrativo

repartições descentralizadas, mais
próximas da sua residência para saberem a quem recorrer, onde buscar
informações e serviços e como resolver suas demandas cotidianas”,
diz Alexandre Pedrozo. “A obra é
um marco dessa presença, um sinalizador”, completou.
Orgulho e esperança. A advogada especializada em Direito Administrativo, Luz Eliana Quintero Chalarca, moradora de Medellin, comemora
as transformações e melhorias na cidade nos últimos anos, embora saliente que ainda haja muito por fazer.
“É preciso ir além. Tocar a individualidade, a família, a escola como eixos
articulados”, argumenta. “A Medellin
de hoje se orgulha desse rosto amável
para mostrar ao mundo: mais tolerante, mais inclusiva e mais respeitosa
da vida. Sempre atenta a acolher seus
próprios cidadãos e os estrangeiros”,
afirma Luz Eliana. Para ela, sua cidade e sua gente “lutam dia a dia para
superar seu passado”.
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Curtas

OPAS-OMS
Organização governamental

Como as pessoas
são infectadas pelo
vírus zika?

Sai,

Zika
P

ara esclarecer dúvidas de brasileiros
com as mais recentes evidências científicas, a
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização
Mundial da Saúde (OPAS/
OMS) no Brasil atualizou
seu guia de perguntas e respostas sobre o vírus zika e
suas consequências. A revista Ágora selecionou algumas para nosso leitor.
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O vírus zika é transmitido
primariamente às pessoas por
meio da picada de um mosquito
Aedes infectado, que também
pode transmitir chikungunya,
dengue e febre amarela. O
vírus zika também pode ser
transmitido por meio de relação
sexual e foi detectado em sêmen,
sangue, urina, líquido amniótico
e saliva, bem como em fluidos
corporais encontrados no
cérebro e na medula espinhal.

Como o vírus zika é
tratado?
Os sintomas da doença
podem ser tratados com
medicamentos comuns para
dor e febre, descanso e
reposição de líquidos. Se
os sintomas piorarem, as
pessoas devem procurar
auxílio médico.

Em quais locais o
vírus zika circula?
A transmissão local do vírus zika
pelos mosquitos Aedes tem sido
notificada nos continentes da
África, nas Américas, na Ásia e no
Pacífico. Na maioria dos casos,
ele é propagado pelo Aedes
aegypti em regiões tropicais e
subtropicais.

Como a infecção
pelo vírus zika é
diagnosticada?
O diagnóstico é baseado nos
sintomas e no histórico recente
do paciente — como picadas
de mosquitos ou viagens para
áreas com circulação do vírus.
Testes laboratoriais podem
confirmar a presença do zika
no sangue. Entretanto, esse
diagnóstico pode não ser tão
confiável, já que o vírus poderia
reagir de forma cruzada com
outros vírus como o da dengue
e da febre amarela. Um teste
confiável de diagnóstico é uma
prioridade nas áreas de pesquisa
e desenvolvimento.

O que as
pessoas podem
fazer para se
protegerem da
transmissão
sexual do vírus
zika?

O que as pessoas
podem fazer para se
protegerem da picada de
mosquitos?
A melhor forma de se proteger contra o
zika é prevenir as picadas de mosquitos.
Mulheres grávidas ou que planejam
engravidar, e seus parceiros sexuais,
devem tomar cuidados extras, entre eles:
» Dormir embaixo de mosquiteiros,
mesmo quando o repouso ocorrer de dia;
» Identificar e eliminar potenciais criadouros
de mosquitos, esvaziando, limpando ou
cobrindo recipientes com água (baldes, vasos
de flores e pneus);

Como as mulheres
grávidas podem se
proteger das picadas
de mosquitos?
Gestantes que vivem em áreas
onde há circulação do vírus zika
devem seguir as mesmas medidas
de prevenção fornecidas para a
população em geral. Devem também
ir regularmente às consultas de prénatal em conformidade com as normas
nacionais. Mulheres grávidas que
desenvolverem qualquer sintoma ou
sinal de infecção pelo vírus zika devem
iniciar as consultas precocemente para
diagnóstico, cuidados adequados e
acompanhamento.

O que as mulheres expostas ao sexo sem
proteção, que não desejam engravidar
pela possibilidade de infecção pelo zika,
devem fazer?
Todas as mulheres e meninas devem ter fácil acesso à
contracepção de emergência, incluindo informações e
aconselhamento precisos, bem como métodos acessíveis.

Homens e mulheres tenham
O vírus zika é uma causa da microcefalia?
acesso a preservativos e
Com base em um crescente corpo de pesquisas preliminares, há consenso científico
recebam aconselhamento
de que o vírus zika é uma causa da microcefalia. Uma corrente de estudos de casos
sobre práticas sexuais seguras
notificados recentemente, bem como um pequeno número de estudos caso-controle
— inclusive sobre o uso correto
e coorte, apoiam a conclusão de que existe uma associação entre o vírus zika, a
e consistente de camisinhas
microcefalia e a Síndrome de Guillain-Barré.
masculinas e femininas, sexo
sem penetração, redução do
Existe uma ligação entre
número de parceiros sexuais e
o zika e outros distúrbios neurológicos?
adiamento da primeira relação
Além de microcefalia congênita, uma gama de manifestações têm sido reportadas
sexual. Gestantes pratiquem
entre bebês de até quatro semanas em situações onde houve exposição ao vírus
sexo seguro ou se abstenham
zika no útero. Entre elas, estão malformações da cabeça, movimentos involuntários,
de atividades sexuais durante,
convulsões, irritabilidade e disfunções do tronco cerebral.
pelo menos, toda a duração da
gravidez. ulheres grávidas devem ser
aconselhadas a não viajar para áreas
com surto do vírus zika em curso.
Saiba

mais em:
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Arte e Cultura
em Movimento

Manoel Ramires
jornalista

Greca quer cancelamento
de oficina de música
FCC rebate e diz que cancelamento não ocorrerá na gestão Fruet

O
Cido Marques

prefeito eleito de Curitiba Rafael Greca usou sua conta
no Facebook para criticar o prefeito Gustavo Fruet, que
estava em viagem ao México. Greca, que assume em primeiro de janeiro, pede o cancelamento da 35ª Oficina de Música
de Curitiba, que ocorre tradicionalmente em janeiro. De acordo
com Greca, na transição de governo, não está claro como será
pago o evento orçado em R$ 1,7 milhões. Em resposta, a Fundação Cultural de Curitiba argumenta que a Oficina já ocorreu sem
orçamento e que caberá ao novo prefeito o ônus do cancelamento.
Na reclamação publicada pelo futuro prefeito Rafael Greca, ele diz que “depois de um mês de processo de transição,

a um mês da minha posse, e a 40 dias do evento até agora
a Prefeitura de Fruet não nos informou este provisionamento
financeiro”. De acordo com Greca, a Oficina de música custa R$
1,7 milhões de investimentos e deve ser cancelada para que
os recursos sejam empregados emergencialmente em saúde.
“Nossa futura gestão na Prefeitura será prioritariamente compromissada com a mitigação da dor, buscando a eficiente satisfação da Saúde Pública”, compara.
No entanto, Greca não leva em consideração o dinheiro
que a Oficina movimenta em Curitiba com a visita de músicos
e turistas e com a população participando dos espetáculos. A

Oficina conta com recursos do Governo Federal, da Prefeitura de
Curitiba, do Itaú e com apoio de diversas instituições.
A Prefeitura de Curitiba rebateu a tentativa de Rafael Greca de
suspender a 35ª Oficina. No site do evento (http://www.oficinademusica.org.br/) esclarece que a programação está mantida entre os
dias 7 a 29 de janeiro. A Fundação Cultural de Curitiba reforça que
o evento é importante para a cidade e lembra que nunca deixou
de ser realizado, mesmo em momentos de dificuldades financeiras.
“Em 2013, quando assumimos, não havia recursos para a realização
da Oficina. Mas fizemos um grande esforço e mantivemos o evento,
que atrai pessoas de todo o Brasil e de vários outros países”, afirma
o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marcos Cordiolli.
A FCC ainda encerrou a nota dizendo que será de inteira responsabilidade de Greca, quando assumir, a manutenção ou a realização do evento que reúne músicos, estudantes e plateia em geral.

tome nota!

Curitiba deve
ter Plano
Municipal
do Livro
Tramitou em dezembro na Câmara
Municipal o projeto de lei do
Executivo sobre a criação do Plano
Municipal do Livro, Literatura
e Bibliotecas. De acordo com a
Câmara Municipal, os objetivos do
plano são democratizar o acesso ao
livro, formar mediadores de leitura,
o incremento de valor simbólico e
institucional do incentivo à leitura,
desenvolver a economia do livro
e estimular a criação e circulação
de produção literária. As iniciativas
seriam tomadas em conjunto pela
Fundação Cultural de Curitiba (FCC)
e pela Secretaria Municipal da
Educação (SME)”.

Gabriel Rosa/SMCS

A 35ª Oficina de Música de Curitiba está prevista para
ocorrer entre os dias 7 a 29 de janeiro de 2017. O evento
ocorre com a realização de cursos nas categorias música
antiga, erudita, MPB e Música e Tecnologia. A Oficina conta
com apresentações gratuitas e pagas. Anote alguns locais
divulgados pela Fundação Cultural de Curitiba.
Espaços Culturais*
CAPELA SANTA MARIA – ESPAÇO CULTURAL. R. Conselheiro Laurindo, 273.
Fone: (41) 33212840 / 33212849
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA. R. XV de Novembro S/N. Fone - (41)
3304-7903
AUDITÓRIO SALVADOR DE FERRANTE. R. XV de Novembro, 971. Fone: (41)
3304-7961 / 3304-7979
TEATRO DO PAIOL. Praça Guido Viaro. Fone - (41) 3213-1340
SESC - PAÇO DA LIBERDADE. Pça. Generoso Marques, 180. Fone - (41) 32344201
CANAL DA MÚSICA. Rua Júlio Perneta, 695. Fone - (41) 3331-7400
TEATRO DA REITORIA . R. XV de Novembro, 1299. Fone - (41) 3360-506
* Programação Sujeita a alteração sem aviso prévio
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Coordenadas
sindicais

Daniel Mittelbach*

Os desafios da comunicação
sindical no Brasil

Artecuador
mosaicos

A

comunicação cumpre um papel fundamental em
formada) pela mídia mais oligárquica e tacanha do planeta:
nossas sociedades. É através dela que estabeleceos veículos controlados por meia-dúzia de grandes famílias
mos uma conexão uns com os outros. Comunicarno Brasil, cujos interesses políticos em defesa das elites nase é prática tão corriqueira que sequer nos damos conta dela
cionais e estrangeiras inundam cada linha de seus editoriais.
ao realizar essa tarefa. Fala, escrita, gestos, símbolos, sinais.
O movimento sindical não pode ter dúvidas sobre a releNo café com amigos, lendo jornal, assistindo à TV, ouvindo
vância da mensagem que carrega. Defendemos outro mundo
rádio, mexendo no celular, estamos completamente rodeados
possível: uma sociedade justa, igual e fraterna para todos, sem
pela comunicação. Somos bombarexplorados, nem exploradores. A
deados por milhares de mensagens
forma de levar essa mensagem, toe informações todos os dias. O
davia, é nosso grande desafio.
grande desafio moderno é darmos
Percebemos que nossas estratéPercebemos que nossas
sentido a essa comunicação. Como
gias estavam erradas. Que de nada
estratégias estavam
fazer para sermos ouvidos em um
adiantava ter uma ótima mensagem
erradas. Que de nada
mundo onde cada vez mais as pespara se compartilhar se não fizéssesoas só querem falar? Como diamos isso através dos meios certos.
adiantava ter uma
logar com aqueles com quem norE, principalmente, que não iríamos
ótima mensagem para
malmente não temos contato?
mudar o caráter dos veículos da imse compartilhar se não
A comunicação sindical comeprensa sindical do dia para a noite.
fizéssemos isso através
çou no Brasil no início do século
Por isso, começamos a buscar nopassado com a confecção dos privos meios. Meios de massa. Formas
dos meios certos
meiros jornais operários que eram
de dialogar, aberta e irrestritamendistribuídos gratuitamente nas porte, com o conjunto da sociedade.
tas das fábricas, organizando os trabalhadores para os primeiAssim ganharam força as iniciativas de jornais populares
ros enfrentamentos com os donos das fábricas por melhores
distribuídos gratuitamente pelas ruas das grandes cidades.
salários e condições de trabalho. Não há dúvidas de que essa
Produções audiovisuais, veiculadas pela internet ou em TVs
forma de comunicação se mostrou efetiva à época e proporComunitárias. Produção colaborativa de conteúdo, aproveicionou condições para que a classe trabalhadora conquistasse
tando o melhor de cada profissional de comunicação de nossas
uma série de direitos. Contudo, os modelos e métodos de traentidades. Transmissão ao vivo de eventos, atos e atividades.
balho, bem como as formas de comunicação, se complexifiNosso próximo passo é avançar na unificação da imprencaram drasticamente ao longo das últimas duas décadas e o
sa sindical, ampliando a produção de conteúdo colaborativo
movimento sindical brasileiro ainda busca reorganizar suas
e definindo estratégias de massificação desse conteúdo. De
estratégias para conseguir dialogar com o conjunto dos trabanossas direções sindicais esperamos visão estratégica, comlhadores e trabalhadoras: a população em geral.
prometimento e apoio financeiro. Só assim, um dia, cada paFalhamos na tarefa de construir um sentimento de unilavra que dissermos fará eco e calará fundo no coração de
dade classista nos trabalhadores brasileiros. Mantivemos por
cada trabalhador e trabalhadora em nosso país.
anos as estratégias de comunicação sindical do século passado, com uma produção demasiadamente corporativa pautada
* Daniel Mittelbach é servidor da Universidade Federal do Paraná,
em interesses imediatos. Ficamos no famoso “falando para
secretário de comunicação da CUT Paraná, coordenador-geral da
nós mesmo”. Enquanto isso, a população era informada (e
CWB-TV e diretor executivo adjunto da ABCCOM.
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Javier Guerrero Mesa é um artista plástico e
mosaicista do Equador. Ele vive há mais de
30 anos em Curitiba. Preocupado com as
questões sociais, sua obra reflete a luta dos
trabalhadores no Brasil e na América Latina.
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