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Pensata

Pedro Elói

Papa Francisco.
Meritocracia - a legitimação
ética da desigualdade
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Mudaram os
nomes às coisas
para as coisas se
esquecerem do
que eram. Assim
desigualdade
passou a chamarse mérito; miséria
austeridade;
hipocrisia,
direitos humanos;
guerra civil
descontrolada,
intervenção
humanitária;
guerra civil
mitigada,
democracia

H

á muito tempo leio sobre a
ressignificação de palavras,
especialmente, muitas delas
que sempre me foram muito gratas. Me
recordo de um texto de Hugo Assmann,
que trabalhei ao longo do ano de 1998,
que falava da cooptação das linguagens
progressistas. Já em 2002, por ocasião
da realização do Fórum Social Mundial, vi um texto de Pierre Bourdieu e
Loïc Wacquant com o título “A nova
bíblia de tio Sam” em que os autores
falam de uma nova e estranha língua,
chamada por eles de uma "nova vulgata", ou usando a expressão “novilíngua”, tomada de (George) Orwell.
Posteriormente trabalhei - já a especificidade da palavra meritocracia - num
texto para o blog, em que eu examino os
espaços públicos e a abertura de oportunidades como condição para a meritocracia efetivamente acontecer e terminava com uma metáfora da minha horta e
as plantinhas, das quais as mais bonitas
eu plantava na parte central e melhor
adubada do canteiro, as mais fraquinhas
nas beiradas e as mais mirradinhas mesmo, em ato de crueldade, eu simplesmente descartava, as jogava fora. Não
valia a pena cuidar delas. Jamais elas
seriam absorvidas pelo mercado.
Recentemente vi em Boaventura
Sousa Santos, no epílogo de seu maravilhoso livro, “A difícil democracia
- reinventar as esquerdas”, o seguinte:
"Mudaram os nomes às coisas para as
coisas se esquecerem do que eram. Assim desigualdade passou a chamar-se
mérito; miséria austeridade; hipocrisia,
direitos humanos; guerra civil descontrolada, intervenção humanitária; guerra civil mitigada, democracia".
Agora estou diante das declarações do papa Francisco, em exortação
aos trabalhadores da empresa Ilva, em
Gênova, no dia 29 de maio de 2017.
Nele, o papa diz textualmente que com
o discurso da meritocracia "legitimase eticamente a desigualdade". O seu

discurso, dirigido aos trabalhadores,
foi enfático e a parte que mais chamou
atenção foi exatamente a referência feita à meritocracia, palavra cuja ressignificação já vem sendo trabalhada há
mais de vinte anos. Vejamos um trecho
do discurso:
"Outro valor que, na realidade, é um
desvalor é a tão elogiada "meritocracia". A meritocracia fascina muito porque usa uma palavra bonita: o "mérito",
mas, como a instrumentaliza e a usa de
modo ideológico, ela a desnaturaliza e
a perverte. A "meritocracia", para além
da boa fé dos tantos que a invocam, está
se tornando uma legitimação ética da
desigualdade". Francisco continua em
seu discurso dirigido aos trabalhadores:
"Uma segunda consequência é a
mudança da cultura da pobreza. O pobre é considerado um desmerecido e,
portanto, culpado. E, se a pobreza é
culpa do pobre, os ricos são exonerados
de fazer algo. Mas essa não é a lógica
do Evangelho, não é a lógica da vida:
encontramos a meritocracia no Evangelho, em vez disso, na figura do irmão
mais velho na parábola do filho pródigo. Ele despreza o irmão mais novo e
pensa que este deve continuar sendo
um fracassado, porque mereceu isso.
Ao contrário, o pai pensa que nenhum
filho merece as bolotas dos porcos".
Grande papa Francisco. Ele realmente representa a igreja de Cristo e
não a “Igreja poder” que se afirmou a
partir de Constantino. Leonardo Boff
faz belas reflexões nesse sentido, ao
mesmo tempo em que teme o que possa
vir contra Francisco por parte da Igreja
como instituição de afirmação de poder. Boff também destaca a simbologia
do uso do nome Francisco.

(Os dados do discurso tem como fonte o
Instituto Humanitas da Unisinos).
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jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

Democracias,
golpes e falta de
representatividade
no Brasil
(e na América Latina)
Turbulência no Brasil
e na América Latina

Foram sete tentativas de golpes contra presidentes
com programa popular e de políticas públicas. Contra
Chávez (Venezuela, 2002), Aristides (Haiti, 2004), Evo
Morales (Bolívia, 2008), Zelaya (Honduras, 2009) Correia
(Equador, 2010), Lugo (Paraguai, 2012) e contra Dilma
Rousseff, em 2016. Em comum, a participação, direta ou
indiretamente, dos EUA, o encaminhamento do golpe
via parlamento, e o fomento artificial de uma classe
média de “oposição” ao regime, reivindicando uma
oposição popular - caso da Bolívia, Brasil e Venezuela.
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Pedro Carrano
jornalista

Flores do
Campo luta para
permanecer

Polarização
na disputa política
Com isso, as eleições mais recentes nos países do continente, desde 2014 (veja imagem) foram muito mais
disputadas. Nas mais recentes dez eleições na América
do Sul, seis delas foram com margem menor que 5% de
diferença. Candidatos neoliberais ganharam três eleições
(Paraguai, Argentina e Peru). A esquerda venceu em cinco
eleições (Brasil, Equador, Venezuela, Bolívia Chile, Uruguai
e Venezuela), três delas com pouca margem de diferença.

A campanha "Venezuela Coração da América", lançada
pelos movimentos sociais para defender o direito à
Constituinte naquele país, expõe o debate sobre a
participação efetiva do povo nos rumos de um país.
Fica a pergunta: Por que o medo de uma Constituinte?
A fragilidade das democracias na América Latina reside
também no seu desvínculo com a vida das pessoas. Desde
1991, caíram 17 presidentes em nosso continente. Porém,
um detalhe: 13 deles foram tirados pela insatisfação
das ruas aplicando programas neoliberais, outros três
presidentes de esquerda foram derrubados de forma
institucional. E, desde os anos 2000, quando acontece a
“primavera” de governos em vários países com políticas
populares, foram sete tentativas de golpes institucionais.

Sete tentativas
de golpes contra
presidentes populares

VIDA DO POVO

Pedro Carrano

Radar da Luta

Pedro Carrano

400 famílias em Londrina ocuparam empreendimento abandonado e apostam na
vida e contra o despejo forçado, em meio à repressão e ao descaso

No Brasil, menos partido
e legendas de aluguel
Partido “Novo”, PSD de Kassab, Rede de Marina Silva, etc.
Partidos surgem ou se reciclam com o discurso da “nova
política”, somando 35 ao todo no Brasil. Com isso, é urgente uma reforma que acabe com legendas de aluguel.

Cabeça de cacique
Um partido não surge da cabeça de velhos caciques, mas
da mobilização real de setores da sociedade e dos trabalhadores. O Podemos, encabeçado por Álvaro Dias, não
tem nada a ver com a experiência popular da Espanha.
Por isso uma Constituinte popular, que envolva a participação de setores da sociedade, para repensar o sistema
político, é temida no Brasil. Assim como na Venezuela.

L

ONDRINA | A terra vermelha
da região norte do Paraná está
impregnada em cada tênis dos
moradores, no ar e no descampado
onde fica instalada a ocupação chamada de Flores do Campo.
De longe, a imagem é um retrato
da situação da terra urbana no Brasil.
Localizada fora de Londrina, segunda maior cidade do estado, a área que
hoje recebe cerca de 400 famílias é um
empreendimento do programa Minha
Casa Minha Vida, ocupado desde outubro de 2016, quando somava dois anos
de atraso e cinco meses de máquinas
paradas e braços cruzados.
Com financiamento principal da
Caixa Econômica Federal e também
da Companhia de Habitação do Paraná
(Cohapar), a construtora responsável
pelo empreendimento, Fórmula Em-

Sempre precisamos
de um abrigo,
ninguém tem
projeto de vida
de ficar em casa
inacabada
preendimentos Imobiliários LTDA,
descumpriu o contrato.
As três mil pessoas ocupantes eram
as mesmas que encorpavam a fila da
Cohab local, algumas delas há anos,
às vezes até décadas. A mesma história conhecida: os imóveis de alvenaria,
praticamente acabados, em um período
de crise de emprego, não poderiam ficar abandonados daquele jeito. Ban-

didos? Apenas no discurso de alguns
comunicadores locais.
“Os criminosos são eles”, reage Guida (nome fictício para evitar retaliações),
que vive ali com o marido. A ocupação
recebeu trabalhadores da área de serviços,
motoboys, desempregados e moradores
de rua, afirmam as lideranças locais.
Há uma série de unidades ali que
estão na carcaça, não chegaram nem
perto de conclusão – uma vez que o
empreendimento inicial seria para
1.218 unidades habitacionais, de 39 a
41 metros quadrados.
“Sempre precisamos de um abrigo,
ninguém tem projeto de vida de ficar em
casa inacabada”, reflete Eliane de Moura Martins, liderança do Movimento de
Trabalhadoras e trabalhadores por Direitos, quem veio de Porto Alegre contribuir com a organização das famílias.
| agosto de 2017 | 7

VIDA DO POVO
Organização do povo

NÚMEROS

Despejo e
situação tensa

Pedro Carrano

O poder público, esse agressor?
O que parece poético – a terra vermelha característica da
região -, na realidade esconde distâncias e preconceito,
sentidos quando os filhos dos ocupantes são apelidados
de “toddy”, na escola, devido ao tênis sujo em dias de
chuva, culpa da falta de antipó na área.
Mas o maior preconceito mesmo vem do poder público.
Não bastasse a ação de despejo forçado, vereadores locais
aprovaram uma emenda à lei orgânica, cuja tramitação,
aprovada recentemente, criminaliza também outra ocupação local em Londrina, desta vez dos artistas organizados
no Movimento dos Artistas de Rua de Londrina (MARL).
“Nossa forma de ver é que nos oprimem para as pessoas abandonarem a Flores do Campo. Queremos pagar
luz, pagar água. A polícia oprime os moradores, no outro
dia mandam tiro de borracha. Houve agressão à moradora”, denuncia uma liderança da ocupação.
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Informações do Brasil de Fato
Paraná apontam que o mandato de
reintegração de posse partiu da juíza
Georgia Zimmermann Sperb, da 1ª Vara
Federal de Londrina, em 3 de outubro,
dois dias após a ocupação.
A execução do despejo foi
designada à Polícia Federal, mas, um
dia depois de notificada, a corporação
informou à juíza que não realizaria a
ação por conta do "diminuto efetivo"
da delegacia da PF em Londrina e pela
falta de treinamento e equipamentos
adequados.
A ameaça de despejo voltou a
assombrar a Flores do Campo desde o
dia 19 de abril de 2017, quando a juíza
da 1ª Vara deu prazo de 20 dias para
o cumprimento do mandato expedido
em outubro. Na decisão, a magistrada
autorizou que as polícias Militar e
Federal, ao lado da Guarda Municipal,
participem da ação. A situação tensa
reflete um impasse que faz da Flores
do Campo uma situação diferente de
outras ocupações recentes no Brasil
(veja no histórico).
“É uma ocupação singular, ao
contrário do que é alegado na
mídia, é justa a indignação de ver
o empreendimento abandonado”,
afirma Autieres Oliveira, advogado que
defende os moradores.
Oliveira recorda que não há
nas conversas até aqui com a Caixa
Econômica Federal nenhuma sinalização
de que as obras continuariam se as
famílias forem despejadas à força.
Conversas recentes até o momento
com o prefeito Marcelo Belinati (PP),
intermediadas pela igreja, não tiveram
resultado até o fechamento desta edição.

48%

percentual da obra que
estava concluída, de acordo
com a Caixa Econômica

21

meses
tempo de atraso nas obras

Um pouco de cotidiano

O caminhão de coleta de lixo passa de 15 a 20 dias. Outro problema grave é a estrutura mal feita, sobretudo a de saneamento,
que não foi construída antes do empreendimento iniciar. Com
isso, as casas, praticamente finalizadas, não contam com saída de
esgoto, o que tem sido improvisado pelos moradores. A saída é
a chamada fossa sanitária.

Gestão popular

E

liane Martins, dirigente do Movimento das/os Trabalhadores por Direitos
(MTD), enxerga que a atual crise econômica e política empurra os trabalhadores a
ocupações como a Flores do Campo para fugir
do pagamento do aluguel.
“Isso explode nas famílias que têm renda
mais baixa e, quando precisam decidir coisas
como pagar aluguel ou comer, decidem sair do
aluguel e partir para experiências como em Londrina, na ocupação Flores do Campo”, aponta.
O período anterior, de acordo com ela, foi
marcado por programas de moradia incompletos, mas que o atual governo vai extinguindo.
Neste sentido, imóveis do programa Minha
Casa Minha Vida em más condições ou incompletos reforçam a necessidade de organização
não só por moradia, mas também pelos demais
direitos sociais.
“Ou seja, são os serviços que as pessoas
que vivem ali precisam, mas que sejam pensados e geridos numa perspectiva de atender a
necessidade das pessoas e não de gerar taxas
de lucro. Isso significa gestão popular, com alta
transparência”, diz.

Uma personagem
Líder religiosa, uma das lideranças
locais, já passou a experiência de
despejo em ocupação anterior,
quando recorda que teve famigerados
“cinco minutos” para falar, na Câmara
Municipal de Londrina, sob vaias dos
vereadores. “Colocar as coisas no
caminhão, isso tudo é doído”, confessa.
Ex-presidiária, ela também reclama
da indiferença do atual prefeito e dos
vereadores.

Liderança por direitos
aponta que população luta
por moradia e também por
direitos básicos
Pedro Carrano

E os moradores não perderam tempo. Organizaram-se no
formato de coordenação para garantir estrutura e auxílio
às famílias. Estão preparando uma associação de moradores. As casas com famílias apresentam chuveiro, luz
e uma série de hortas – de abacaxi a alface -, e outros
inventos típicos da (sempre) criatividade popular. Há até
mesmo um poste, numa das praças da Flores do Campo,
que conta com o uso de garrafas pet para disseminar a luz.
Uma moradora, que vive ali com filha e marido, e estava há seis anos na fila da Cohab, é uma das lideranças
que se forjou assim, no improviso, em meio à luta. “No
começo foi complicado, mas foi o cargo que nos colocaram”, assume.
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VIDA DO POVO

O Bien Vivir de
Dueña Conchita

Fazendinha 2008
Na manhã de 23 de outubro, mais de 1000 policiais
despejaram milhares de famílias da ocupação da
rua João Dembinski, no bairro Fazendinha, sul
de Curitiba. A área de 170 mil metros quadrados
pertencia ao grupo C.R. Almeida. As famílias
estavam há mais de um mês no local.

D

Famílias da calçada 2009
Oito meses mais tarde, famílias despejadas no
episódio do bairro Fazendinha viviam na calçada
em frente. De lá foram despejadas de novo, desta
vez pela prefeitura, Guarda Municipal e Polícia
Militar, sem qualquer local oferecido para as
famílias.

Sonho Real 2005
No dia 16 de fevereiro, a Polícia Militar de
Goiás realizou uma operação militar de guerra,
chamada "Operação Triunfo". Em uma hora
e quarenta minutos, 14 mil pessoas foram
despejadas de suas moradias. A Operação
Militar produziu duas vítimas fatais, 16 feridos
à bala e 800 pessoas detidas. A impunidade no
caso segue até hoje.

Despejo da escola
em Piraquara 2010

Terra de Direitos

Pinheir inho 2011

mepr

No dia 22 de janeiro de 2012, o governo de
Geraldo Alckmin (PMDB) despejou mais de
1,6 mil famílias que ocupavam um terreno de
1,3 milhão de metros quadrados, o conhecido
caso do “Pinheirinho”. A operação foi marcada
pela truculência da PM e pela resistência dos
trabalhadores.

Em outubro de 2010, famílias ocuparam terreno
considerado de manancial, na região metropolitana
de Curitiba. À época foram formados 350 lotes. No
dia 2 de dezembro, porém, foi feita uma ação de
despejo, com mil policiais. A Prefeitura realocou a
uma escola municipal as famílias que não tinham
para onde ir. Entre elas, mais de 50 crianças. Em
pouco tempo a PM despejou as famílias do pátio
da escola.
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ela e para toda a humanidade. Dueña Conchita é uma líder camponesa colombiana, gestora da
reserva ecológica Recanto Andino, em La Cocha. Mas é também um dos ícones mundiais do
chamado “Bien Vivir”, das práticas agroecológicas e da gestão
compartilhada dos bens comuns
naturais. Um símbolo da grandeza do espírito humano: solidário
e fraterno.
Tem mais de 30 anos de lutas e
de resistência popular em La Cocha, uma região tradicionalmente
marcada pelo extrativismo nas
minas de carvão e na vida dura da
subsistência das famílias. Desde
sempre, Conchita viu as crianças
de sua comunidade gastarem sua
infância e saúde na produção do
carvão. Uma sobrevida que já conhecemos, quando o favoritismo
governamental estimula o financiamento pesado na produção de
eucaliptos e de pinus para gerar
carvão, deixando produtores endividados e desesperados por
conta de uma venda institucional
que ficou só na promessa.
Na Reserva, em área tombada, se cultivam trutas em cativeiro mas também o ecoturismo
e o associativismo de produção
agroecológica, como conceito de
vida e alternativa de renda para
libertar seu povo. Conchita liderou essa transformação desde o
início. Lá são encontradas plantas Frayleón de mais de 500 anos

Cristina Lobo

Despejos forçados e violência são cotidianos
no Brasil. Selecionamos casos de ocupações
massivas que foram desapropriadas com
uso de contingente policial, repercutindo
internacionalmente.

jornalista

Casaturina Berquó

Casos de despejo
forçado, no Paraná
e no Brasil

Thea Tavares

de idade, que crescem em média 1 (um)
centímetro ao ano e uma belíssima lagoa
de 17 Km de extensão por 800 metros de
profundidade.
Dueña Conchita personifica a mensagem emocionante e otimista de que vale

Dueña Conchita
é uma líder
camponesa
colombiana,
gestora
da reserva
ecológica
Recanto Andino,
em La Cocha.
Mas é também
um dos ícones
mundiais
do chamado
“Bien Vivir”,
das práticas
agroecológicas
e da gestão
compartilhada
dos bens comuns
naturais. Um
símbolo da
grandeza do
espírito humano:
solidário e
fraterno

a pena lutar e que as conquistas vêm da
luta. Não sem sacrifícios e trabalho duro.
La Cocha mostra como se constrói um
paraíso no meio do meio da floresta colombiana. Sob a liderança e ao comando
das mulheres.
| agosto de 2017 | 11
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NO CAMPO E NA CIDADE
Na área urbana de todo o país, os movimentos sociais e sindical vem ocupando
pacificamente prédios públicos e as ruas dos grandes centros contra a retirada
de direitos. Em Curitiba, somente neste ano, os trabalhadores já ocuparam a sede
superintendência regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em ato
contra as reformas da previdência e trabalhista; a prefeitura e o prédio e plenário
da Câmara Municipal contra os 12 projetos contidos no pacotaço de ajuste fiscal
do prefeito Rafael Greca – que retirou direitos historicamente conquistados pelos
servidores públicos municipais – e a Secretaria de Estado da Educação (Seed),
no início do ano, em reação contrária à resolução do governo Beto Richa, a qual
reduziu a jornada de hora-atividade dos professores estaduais.
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Ocupar a mídia e
democratizar a
comunicação

30 ANOS DE OCUPAÇÃO
E SÍMBOLOS

m nvadida
i

ruas
Ocupars pela
e praçaracia
democ

Da primeira ocupação realizada há 30 anos na
Fazenda Annoni, passando pela ocupação das
fazendas do então presidente Fernando Henrique
Cardoso, em Minas Gerais, em 2002, e mais
recentemente a da fazenda Santa Rosa, do expresidente da CBF, Ricardo Teixeira, como parte
da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária
e em alusão ao Dia do Trabalhador Rural (25 de
julho), essa estratégia adotada pelos camponeses
brasileiros é voltada para dar continuidade à agenda
em defesa da reforma agrária, ou seja, da terra
ocupada e produtiva.

Ocupar e lutar
por moradias
dignas

POR QUÊ OCUPAR
Nas ruas, o verbo ocupar caminha ao lado dos
verbos resistir e lutar. As mulheres em marcha
por “Nem Uma Mulher a Menos” no dia 8 de
março – Dia Internacional das Mulheres –, os
trabalhadores que ocuparam as ruas na greve
geral de 28 de abril e a multidão de 50 mil
pessoas de todo o Brasil que participou da
Jornada de Lutas pela Democracia em Curitiba,
quando da vinda do ex-presidente Lula para
a capital para depor ao juiz Sérgio Moro no
início de maio, lutam contra as políticas –
econômicas e sociais – que atacam os direitos
da classe trabalhadora e resistem contra a
reação conservadora, que encontra no aparato
policial a força para reprimir aqueles que se
colocam contra o desmonte de direitos.

INVADINDO
MENTES
INVASÃO E
DETURPAÇÃO
Assim, os espaços públicos
e as ruas ocupadas ganham
nossos significados a cada
protesto pelos trabalhadores.
Entretanto, quando parte
da grande mídia recorre
ao termo “invasão” para
fazer a descrição factual e
dar significado negativo às
ações políticas da classe
trabalhadora.

Ao optar pelo uso do termo invasão
em vez de ocupação para esses feitos,
os meios de comunicação tradicionais
não apresentam ao público consumidor
das suas narrativas as tensões entre os
atores envolvidos. Há, por exemplo,
uma grande diferença no discurso dos
agentes que ocupam cargos públicos
temporariamente por quatro anos, como
é o caso dos vereadores. Estes utilizam
a máquina pública de acordo com os
interesses dos seus grupos políticos, o
famoso aparelhamento.

Ocupar, resistir e lutar
com amor e coragem

E O APARELHAMENTO
No entanto, quando desconsidera-se esse fato,
constrói-se, numa perspectiva hegemônica,
a narrativa superficial, aquela que também
desconsidera as subjetividades e experiências
dos sujeitos que optam por ações simbólicas
capazes de intervir na realidade: a coisa pública
não pode ser tratada como bem privado. Os bens
e os servidores públicos não são propriedades das
gestões públicas.

SEGUIR
OCUPANDO
Desta forma, ocupar, resistir
e lutar são verbos em ação
política a favor da moradia
digna, do transporte público
com tarifas justas, da
segurança eficiente, contra
políticas de esfacelamento
e privatização da saúde e
educação, e em defesa da
democracia, da cultura, da
ciência e tecnologia e da
soberania nacional.
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Andrea Rosendo
Jornalista

Uma conferência para
tod@s as mulheres
“A política de Saúde Integral das Mulheres já foi implementada, mas
precisa que as mulheres usuárias do SUS saibam que ela existe”

D

epois de 30 anos, o Brasil realiza a 2ª
Conferência Nacional de Saúde das
Mulheres, com o tema “Saúde das
Mulheres: Desafios para a Integralidade com
Equidade” em agosto. As delegadas eleitas nas
etapas regionais da conferência, realizadas nos
estados e municípios, estarão em Brasília para
conferir o que já foi feito e propor novas políticas públicas para as mulheres.
A historiadora e membra do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e de Direitos Humanos

ÁGORA | A II Conferência
Nacional de Saúde da mulher
ocorre depois de 30 anos. Qual
a importância no contexto da
diversidade?
Heliana Hemetério | Quando
assumimos o CNS pensávamos que era
preciso ter uma conferência específica
de saúde das mulheres, pois a última
ocorreu em 1986. O CNS é deliberativo e nós estamos firmes nos nossos intentos, que é garantir o SUS a qualquer
preço e a todo custo. Estamos fazendo
isso realmente nesse espaço de resistência. É importante para nós trazemos
essa discussão já que houve todos estes retrocessos que estão acontecendo
na gestão do país. Para nós, essa conferência faz parte do nosso projeto de
resistência dentro do CNS. É uma maneira de trazer todos os conselheiros e a
sociedade civil para construir conosco.
As companheiras feministas, do movimento de mulheres, do movimento
14 |
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LGBT, Heliana Hemetério, afirma que a discussão sobre a saúde da mulher ocorre num
momento muito importante. Ele possibilita o
debate sobre a implementação da já existente
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
da Mulher (PNAISM). Para ela, as três décadas
que separam a realização das duas conferências
oportunizam a retomada das discussões, novos
pensamentos sobre a política nacional de saúde
das mulheres e o fortalecimento do controle social no Sistema Único de Saúde (SUS).

campesino das mulheres rurais, entre
outros, estiveram presentes nas etapas
que precederam a conferência nacional.
Uma grande novidade nessas etapas e
nas conferências livres foi a presença
de mulheres lésbicas, travestis e transexuais. E a diversidade é parte do trabalho que o CNS vem fazendo por meio
da Comissão Intersetorial do CNS de
Política de Promoção da Equidade (CIPPE), que é coordenado pela Tathiane
Aquino de Araújo, da Rede Nacional de
Pessoas Trans (Rede Trans Brasil), e por
mim, que sou coordenadora adjunta.
Essa comissão reúne quatro segmentos - população negra; população LGBT;
população do campo, floresta e águas
e povos e comunidades tradicionais e
população em situação de rua. A partir
daí discutimos as especificidades, pois
esses segmentos estão representados
em todas as mesas e em grupos. O Eixo
3 da conferência também traz o debate
à tona. Assim, entenda ou não é preci-

so incluir. Não entender e não aceitar
é um problema pessoal de cada um. O
posicionamento político é a garantia de
direito para esses grupos.

ÁGORA | A primeira
conferência discutia a mulher
a partir do sistema reprodutor
feminino. Como ampliar o
debate para além do gênero
biológico?
H.H | Discutir mulher a partir dos direitos sexuais reprodutivos foi o caminho
encontrado, e necessário, por conta dos
abortos e, por consequência, da mortalidade materna. Era preciso cuidar das
mulheres para que as mesmas não morressem após o parto, o que é um absurdo. Outro tema daquele período era
o aumento de cesariana e esterilização
de mulheres, sobretudo negras. Então,
era preciso uma intervenção para por
fim a estas práticas. Hoje a saúde pre| agosto de 2017 | 15
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cisa olhar a mulher como um todo. Ela
não é só útero. Ela tem hipertensão, dor
de cabeça, menopausa, diabetes. Enfim,
tem todos os outros problemas e, além
disso, tem todo direito de cuidar desse
corpo a partir dela mesmo, ao invés de
cuidar a partir de uma visão de procriação. Somos criadas a cuidar do corpo
a partir da responsabilidade da maternidade: “tenho que cuidar porque vou
engravidar e vou ter alguém no meu
útero, vou ter que cuidar dessa vida”.
Entretanto, é preciso compreender que
a maternidade é uma opção e não uma
obrigação para muitas mulheres. No
caso das mulheres lésbicas e bissexuais
o que as diferenciam são as práticas sexuais e a orientação sexual. É só se despir
da lesbofobia e entender que elas têm
útero, vagina e seios. Mas, por conta do
preconceito foi necessário criar a saúde
integral LGBT, que atinge as lésbicas. No
entanto, ela é mais necessária no caso
das travestis e transexuais, já que uma
das questões da rejeição à transfobia é
o biológico. Elas não têm um aparelho
biológico de acordo com a identidade
de gênero. A travesti também tem câncer nos seios, mas o mastologista não
quer fazer diagnóstico. Também precisa
de um proctologista ou urologista, pois
continua com pênis. Mas precisa ser
atendida com respeito e não com piadas ou humilhações desnecessárias. O
preconceito e discriminação se revelam
em todos esses casos. Uma mulher que
aparente ser lésbica não é bem atendida. No caso da transexual é pior ainda
porque ninguém sabe se é homem ou
se é mulher. A transfobia é recorrente
no atendimento dos hospitais da rede
pública. As travestis e transexuais têm
um alto percentual de HIV por conta
da dificuldade de serem tratadas adequadamente, isso faz com que elas se
afastem do espaço onde deveriam estar
para tratamento da saúde.
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Uma grande
novidade nessas
etapas e nas
conferências
livres foi a
presença de
mulheres
lésbicas, travestis
e transexuais. E
a diversidade é
parte do trabalho
que o CNS vem
fazendo por meio
da Comissão
intersetorial do
CNS
ÁGORA | Em que casos
podemos identificar a
discriminação?
H.H | A discriminação acontece desde
a negação em chamá-las pelo nome
social até quando a travesti ou a transexual estão gripadas e as encaminham
para Centros de Orientação e Aconselhamento (COA’s), que é local onde
acolhe os prováveis portadores de HIV.
Tudo para eles é HIV. Não há entendimento que pode ser uma gripe, uma
gastrite, uma cólica renal. É um corpo
desconhecido, rejeitado, violentado e
ao mesmo tempo um corpo desejado.
Como uma sociedade machista como a
nossa vai aceitar um homem que nasceu homem nesse lugar de privilégio
em determinado momento da vida ele
torna-se gay? Depois da decisão de
não mais querer o corpo masculino a
sociedade vai tratar como este homem
que, além de estar vestido de mulher,
reinventa o corpo de macho no corpo
de fêmea? As travestis e transexuais são

assassinadas e com muita crueldade. A
morte na transfobia não é apenas um
tiro; são 10 tiros, são 30 e não sei quantas facadas. A saúde integral LGBT não
deu conta do preconceito no atendimento por conta da reprodução dessa
heteronormatividade.

ÁGORA | Quais os principais
desafios quando se insere o
debate da diversidade nestes
espaços de participação social?
H.H | As conferências municipais, regionais e estaduais são financiadas pelos gestores municipais e estaduais e a
nacional é pelo Ministério da Saúde. O
grande desafio, enquanto militante é
que existe uma coisa que a gente fala do
inconsciente coletivo que traz uma postura totalmente emblemática, que é o
negro que quer embranquecer, o pobre
que quer ser rico e o homossexual que
não consegue se aceitar. Quando se discute a questão das doenças sexualmente transmissíveis (DST), por exemplo, o
discurso é raso, não pedagógico e não
atingem essas pessoas. Afirmam-se: “A
televisão está aí; não se protege quem
não quer”. Isso é uma mentira porque

É preciso
compreender que
a maternidade é
uma opção e não
uma obrigação para
muitas mulheres.
No caso das
mulheres lésbicas e
bissexuais o que as
diferenciam são as
práticas sexuais e a
orientação sexual

não se consegue falar em proteção total da relação sexual sem trabalhar a
sexualidade. Não falamos de sexualidade no país. As pessoas não dizem “hoje
vou sair para transar”. Quais os espaços
físicos que os homossexuais têm para
se beijar? Eles não têm; vivem uma
vida sexual escondida e quem tem as
práticas sexuais às escondidas não faz
prevenção. A sexualidade desse grupo
é reprimida e politicamente oprimida
pela sociedade.

ÁGORA | O controle social é
fundamental para a cidadania
e para se alcançar o êxito das
políticas públicas, mas como
atuar neste momento histórico
no qual observa-se a redução
da participação popular?
H.H | O Controle social tem que se
fortalecer. Não há nenhuma dúvida
de que nesse governo eles querem
acabar com o controle social. Lamentavelmente várias instituições da
sociedade civil têm se retirado dos
conselhos, que ainda são espaços de
controle social. Temos que persistir,
mas, ao mesmo tempo, temos de trabalhar com as nossas instituições para
ir adiante e conseguir transformar as
nossas reivindicações em políticas. E
permanecer nos conselhos e também
atuar nas bases porque é o povo que
segura os conselhos, que traz propostas, que avalia a gestão e que pode,
de fato, mudar a sociedade.

ÁGORA | Como informar a
população sobre as perdas na
área de saúde pública que já
estão em curso na gestão Temer?
H.H | A mídia já anunciou que as farmácias populares, mantidas com recursos
federais, serão fechadas. Os pacientes
vão ter de recorrer às farmácias conveniadas, as quais não dispõem de todos
os medicamentos oferecidos pelo programa popular. Nós, do CNS, fizemos
tudo o que podíamos. Entramos com
recurso, pedimos audiência com o ministro da saúde, mas nos alegam que haverá economia com o fechamento deste
programa. Nós sabemos, mas a população de modo geral não sabe. Vivemos
em três “Brasis”: o Brasil dos ricos, o dos
pobres e o dos pobres que não querem
ser pobres. Estes sonham e querem ter
um plano de saúde e a partir disso, a discussão dos planos populares entra em
pauta. Entretanto a população desconhece que esses convênios não garantem procedimentos como cirurgias mais
complexas. É preciso ocupar os espaços
de resistência e explicar que as farmácias
populares vão deixar de atender quase
dez milhões de pessoas, principalmente
aquelas com 60 anos ou mais e que esses planos populares não têm convênios
com hospitais e que, portanto, não vai
corresponder às expectativas da população pobre. É preciso fazer a população
entender a importância da universalidade do SUS, que é a política que garante
o direito ao acesso, às ações e serviços
de saúde pública no Brasil.
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É preciso ocupar
os espaços de
resistência e
explicar que
as farmácias
populares
vão deixar de
atender quase
dez milhões
de pessoas,
principalmente
aquelas com 60
anos ou mais

Vivemos em
três “Brasis”: o
Brasil dos ricos,
o dos pobres e o
dos pobres que
não querem ser
pobres
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3 CLIQUES

Giorgia Prates
Fotógrafa e estudante de pedagogia da UFPR

Fortalezas do
quilombo João Surá

“Passa pa’cá”: assim fui convidada
por Dona Santina para entrar
em sua casa de quase duzentos
anos no Quilombo João Surá.
Localizado às margens do
Rio Pardo, no município de
Adrianópolis, a comunidade
mantém no cotidiano tradições e
crenças ancestrais que ecoam a
resistência da população negra.
Depois de incomodar a varreção
de Dona Julita com minhas fotos,
ofereci ajuda. Ela fez “Uhm” e me
passou a vassoura, virando de
costas e sumindo no horizonte.
Quase me arrependi. Logo vi
Dona Julita voltando com outra
vassoura na mão. Me ensinou a
fazer fogo nas folhas secas e a
reconhecer as folhas verdes que
“ainda dão pra uso”.
Com Dona Olinda tomei o
café moído em seu quintal
enquanto ela me explicava sobre
como estava aprendendo a
ser quilombola e da força que
isso traz. Tive oportunidade
de visitar João Surá durante
o primeiro semestre de 2017
como integrante da equipe
do Pré-Pós da Universidade
Federal do Paraná. Essa é uma
iniciativa que acontece na
Escola Diogo Ramos, na área de
remanescentes de quilombos, um
curso de formação presencial e
à distância (EaD) com o objetivo
de preparar professores e
professoras da escola quilombola
para os processos seletivos de
pós-graduação em mestrado
ou doutorado. Filhas, netas e
sobrinhas das anciãs participam
do Pré-Pós compartilhando a
sabedoria do quilombo.
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Giorgia Prates
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comportamento

Manoel Ramires
jornalista

… Com os punhos fechados
na vida real...
Nas redes sociais, o cartão postal de Curitiba tem o filme queimado

L

de seus contornos e linhas verdes, foi
exposta no mais importante encontro de
literatura do Brasil, a FLIP – Feira de
Literatura Internacional de Paraty (RJ).
Como se fosse um microscópio a focar
os pigmentos dos preconceitos da cidade “mais europeia” do Brasil, uma se-

Vai viver em Curitiba
como negro e
morador da periferia
e se perde o encanto
FLIP

onge, mas bem longe dos verdejantes parques e sua arquitetura
organizada, existe uma cidade
chamada Curitiba, com todas as cores
e contrastes, desorganização e conflitos
que uma metrópole abarca. Essa Curitiba estrategicamente escondida atrás

Diva Guimarães
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nhora com mais de seus 70 anos, negra
e com seus cabelos grisalhos, confessou
o que os negativos da cidade se negam a
revelar em seus cartões-postais.
Diva Guimarães contou que é do
interior do Paraná, “lá do mato”, e que
sobreviveu como brasileira porque teve
uma mãe que fez de tudo para que ela
pudesse estudar. Segundo Diva, ela foi
recrutada por um convento aos cinco
anos e, em vez de apenas estudar, ela já
iniciou sua vida no trabalho. “Sou neta
de escravo e, aparentemente, nós tivemos uma libertação que não existe até
hoje”, relatou.
Em seguida ao relato de como foi
criada pela mãe, dona Diva contou sua
experiência com Curitiba. Ela questionou o mito da cidade modelo. “Curitiba
é tida como evoluída. Tem coisas boas.
Mas os cotistas negros, índios, sofrem
preconceito dentro das universidades”.
Ela completou: “Vai viver em Curitiba
como negro e morador da periferia e se
perde o encanto”. O depoimento, que
viralizou, pode ser encontrado no Fa-

Curitiba é tida
como evoluída.
Tem coisas
boas. Mas os
cotistas negros,
índios, sofrem
preconceito
dentro das
universidades

cebook da FLIP: Flip - Festa Literária
Internacional de Paraty
Já no Instagram, uma conta chamada “A Curitiba de verdade” (@curitibareal), lançada em julho, questiona os
modelos de beleza arquitetônico da capital do Paraná. A conta descreve que “é
um perfil dedicado à procura da Curitiba real, longe dos jardins floridos, dos
tubos redondos e dos arames torcidos
para turista fotografar”. As postagens,
em uma rede social mais utilizada para
enaltecer os egos das pessoas, mostra as
vilas de Curitiba, as paisagens sem estrutura como asfalto, iluminação, revelando a ausência do poder público.
“Para além da Curitiba central, dos
bairros ditos nobres, há a cidade real,
onde vive a grande maioria dos curitibanos. Como em toda metrópole latino
-americana, a maior parte das pessoas
têm um cotidiano sofrido, marcado pela
renda insuficiente, pelos problemas de
infraestrutura e pela violência nas regiões onde residem”, aponta o perfil sem
autor definido.

Como em toda
metrópole latinoamericana, a
maior parte das
pessoas têm um
cotidiano sofrido,
marcado pela
renda insuficiente,
pelos problemas
de infraestrutura
e pela violência
nas regiões onde
residem
| agosto de 2017 | 23

pacotaços
Thea Tavares | jornalista

Manoel Ramires

Na contrapartida do
golpe, ajustes fiscais
se espalham pelo
Brasil, se utilizando
de autoritarismo para
serem aprovados

A epidemia
dos pacotacos
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A

imposição de
pacotaços,
por meio de
votações atropeladas e
sem discussão com os
sindicatos de servidores
e a sociedade, não é
nenhuma exclusividade
do município de
Curitiba ou mesmo
da sua região
metropolitana, onde
tem se estabelecido
uma verdadeira queda
de braços desigual e
injusta. Nem tão pouco
uma exclusividade do
Paraná, que apontou
o caminho das pedras
ao governo federal,
após o “sucesso” do
episódio do massacre
de 29 de abril de 2015.
O episódio demonstrou
o quê e como fazer
para os governos
se apropriarem dos
recursos públicos na
cobertura de rombos
que têm tudo a ver
com a má gestão da
máquina pública para
atender a interesses
particulares.
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Cronologia
do Pacotaco
29 de abril
de 2015
Sob bombas de gás, spray de pimenta e cassetetes, a Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP) autoriza o governador do Paraná,
Beto Richa (PSDB), a fazer uso dos recursos depositados no Fundo
de Previdência dos Servidores Estaduais para cobrir rombos nas
contas do estado. No Centro Cívico, em Curitiba, mais de 50 mil
servidores estaduais em greve viram seus direitos e sua garantia
de se aposentar irem para o espaço. Também viram deputados da
base do governo se esconderem atrás de escolta policial e irem
votar dentro de camburões da PM. No final, segundo informações
da APP-Sindicato, a sociedade contou mais de 400 pessoas
feridas nesse massacre, que ficou registrado na história como o
“Massacre do 29 de abril”, a exemplo do emblemático episódio
de truculência do “30 de agosto” (1988), contra os professores
estaduais no governo de Álvaro Dias (Podemos).
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Ainda na condição de presidente interino, menos de um
mês após o afastamento da presidenta Dilma Rousseff para
responder ao processo de impeachment, o golpista Michel
Temer chamou os governadores em Brasília para discutir a
dívida dos estados com a União. Já naquela conversa, ficou
dado que o ônus dessa negociação recairia na conta dos
servidores e dos serviços públicos gradativamente nas três
esferas: municipal, estadual e federal.

22 de novembro
de 2016

as contrapartidas ao golpe de estado
no Brasil. A cronologia a seguir vai
fazer com que passe um filme na cabeça de cada um de nós. Vamos conseguir nos perceber e nos inserir nesse contexto de retrocessos, de lutas e
de resistência.

Beto Barata/PR

Enfim, a prática e metodologia orquestradas têm motivações maiores e
é por isso que os “pacotaços” não são
fatos isolados ou localizados apenas;
estão se espalhando feito pragas por
todo o território nacional e em uma
velocidade impressionante. Eles são

Leandro Taques

Essa constatação, no entanto, não
isenta de culpa prefeitos e vereadores
que aderem ensandecidamente a essas
medidas escorchantes, como o prefeito
Rafael Greca (PMN) e os governadores
Beto Richa (PSDB-PR), Pezão (PMDB
-RJ) e José Sartori (PMDB-RS).

20 de junho
de 2016

pacotaços

Mas é o mês de novembro do ano passado que se pode apontar como sendo
o marco inicial dos pacotaços que se espalham pelos estados e cidades
brasileiras. Arquitetados e anunciados como solução para a crise, eles funcionam,
na verdade, como um salvo-conduto para os governos se apropriarem de
recursos públicos que antes não lhes era permitido acessar e camuflam as
prioridades e os valores das administrações com orientação de direita: elitistas,
concentradoras, em favor dos ricos e dos grupos empresariais que financiam
suas campanhas políticas.
Temer convoca novamente governadores, vices e secretários de Fazenda
para pactuarem ajustes com base na "PEC da Maldade", aquela que veio para
congelar por 20 anos investimentos sociais e em setores estratégicos para o
desenvolvimento, como saúde e educação. E também impõe limitações rigorosas
que afetam diretamente direitos adquiridos dos servidores, programas sociais e
serviços de atendimento à população. Restringe gastos, sim, mas somente com
trabalhadores e com os setores mais vulneráveis da população.
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municipais iniciam as tratativas com a Prefeitura de
Curitiba para a negociação salarial 2017/2018. O prefeito
Rafael Greca (PTN) recusou praticamente todas as
reivindicações dos servidores. Foram 162 “nãos”, ou seja,
por 162 vezes a negativa foi pronunciada nas mesas de
negociação com a prefeitura.

Carta dos Prefeitos

Manoel Ramires

15 de marco
de 2017

28 |

| agosto de 2017

O Dia Internacional da Mulher em Curitiba foi
marcado pelo maior protesto dessa natureza
na história da cidade. Os movimentos
sociais se uniram em torno das bandeiras da
retomada da democracia e pelo combate às
reformas que desmontam os direitos da classe
trabalhadora no País, direitos previdenciários
e sociais, medidas estas que prejudicam mais
e primeiramente as mulheres.
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Data-base Os sindicatos de servidores públicos
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Lula Marques

8 de marco
de 2017

Paralisação nacional histórica contra as reformas
trabalhista e previdenciária do governo de
Michel Temer. Em Curitiba, o ato reuniu mais de
20 mil pessoas. O prefeito Greca, que havia dito
em entrevista que gostaria que os trabalhadores
brasileiros fizessem greve como na Alemanha,
ou seja, trabalhando dobrado, ouviu dos
servidores municipais um sonoro recado de
descontentamento: “queremos, então, o mesmo
salário e aposentadoria digna conquistada na
Alemanha”. A notícia de que não respeitaria a
data base dos municipais também contribuiu
para aumentar a indignação geral.

Os prefeitos de Curitiba e dos outros
29 municípios que integram a região
metropolitana assinam documento em
que afirmam que servidores desses
municípios só receberão aumento
de salário se as prefeituras tiverem
recursos para isso. Sismuc reage.
Servidores não descartam realização
de greves, paralisações e ações
unificadas. Os Legislativos de
Colombo e Araucária, junto com
Curitiba, recebem as primeiras
mensagens de pacotaço para
analisar. Por nome fantasia,
atendem pelo nome de “medidas
de ajuste”. Em Português
apropriado, significam retirada
de direitos.

15 de
m
de 20 aio
17

Marco
de 2017
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Junho
Greve dos
Municipais

Beto Richa fez escola
Em junho, a Polícia Militar, a serviço dos interesses da Prefeitura de Curitiba e da base governista
da Câmara Municipal, reprimiu violentamente os protestos dos servidores municipais em greve
ao longo do mês. Seja em atividades e manifestações na Câmara Municipal, seja na Ópera de
Arame, para onde foi transferido o espetáculo da votação de cartas marcadas da retirada de
direitos dos trabalhadores e da autorização à Prefeitura para saque de 700 milhões de reais do
Fundo de Previdência dos Servidores (IPMC).
Os vereadores haviam se comprometido a não votar atropeladamente, em regime de
urgência, o pacotaço. Mas não foi o que aconteceu. Essa traição e a submissão deles aos
desmandos do prefeito renderam prejuízos à credibilidade desses ditos representantes da
comunidade.
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A pedido dos cindo sindicatos, o Ministério Público do
Paraná (MPPR) vai analisar as inconstitucionalidades
contidas no pacotaço e emitir seu parecer. O Sismuc tem
levado às suas bases e coletivos o debate sobre esses
pontos de conflito na lei do pacotaço e também sobre as
medidas judiciais cabíveis de serem tomadas para reverter
o estrago causado pela falta de transparência, pela
intransigência em dialogar e pela truculência em reprimir
gananciosamente da Prefeitura de Curitiba.

Joka Madruga

Rodrigo Fonseca/CMC

Assim como em Brasília um Congresso Nacional golpista e que retira direitos dos trabalhadores, prejudica
a população, não representa mais os interesses do povo brasileiro e não conta com legitimidade popular
para definir indiretamente os rumos do País, pois precisa ser renovado, os vereadores da base de apoio do
prefeito Rafael Greca também amargam a indignação e o descontentamento dos curitibanos.

Julho
Inconstitucionalidades
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Manoel Ramires

NOSSA CIDADE

Viena: uma cidade
que se move

V

IENA | Igual formiga. Essa é a analogia que encontro para definir a utilização das "fahrt" por Viena, capital da
Áustria. As bicicletas brilham pelas ruas, entre
os carros e os bondes, modernamente conhecido como monotrilhos. Tem espaço próprio
como os pedestres para rasgar toda a cidade.
Além do que há quase sempre um cantinho reservado para elas nos ônibus, trens e metrôs.
No começo, acreditava que as rotas de bike
eram mais intensas apenas pelo centro da cidade que abrigou Freud, mas também Stalin,
que foi morada de gênios como Beethoven e
Mozart, mas também teve entre suas fileiras o
jovem e Adolph Hitler, mero faz tudo em um
hotel no centro da cidade. Contudo, o tour pelas "strasses" revelam que assim como os carros, as bicicletas têm muitos caminhos para si,
transitando por bairros, próximo a arquitetura
imperial e costumes diferentes em uma cidade
de todas cores e idiomas.

Em Viena, pedalar
é levado muito a
sério. Você pode estar
sobre duas rodas
fazendo o city tour.
Só que isso é apenas
mais um elemento
de uma cidade que
quer introduzir o
ensinamento do
pedal já nas escolas
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Não à toa, é possível ver gente vestida de todas as maneiras em cima das
magrelas. Se vê desde quem treina com
as roupas coladas, até estudantes, trabalhadores e executivos. Duas cenas em
especial me chamaram a atenção. Um
judeu atravessando a esquina, provavelmente em direção à “Biblioteca sem
nome”, que destaca os milhares mortos
em diversos períodos, especialmente na
II Guera Mundial. Ele equilibrava seu
quipá enquanto pedalava suavemente
usando sua calça social preta e camisa
branca. Noutra cena, no final da tarde
de verão, lá pelas oito da noite, a jovem
moça loira estacionava sua bicicleta de
modelo antigo, tipo uma Caloi Ceci, em
um dos milhares estacionamentos públicos. Magrela protegida, ela atravessa
a rua em um vestido branco com frisas,
ajustado em sua leveza por uma cinta
preta. A ninfa caminha se equilibrando
em saltos pretos nas calçadas regulares
que a levavam a um concerto de jazz.
Aliás, em Viena, pedalar é levado
muito a sério. Você pode estar sobre
duas rodas fazendo o city tour. Só que
isso é apenas mais um elemento de uma
cidade que quer introduzir o ensinamento do pedal já nas escolas. A ideia
é, além de se locomover, dar noções
básicas de manutenção da queridinha
da cidade. A Agência de Mobilidade
e o Radlobby pretende descomplicar
para as crianças o Ciclismo Cidade. De
acordo com as empresas, apenas cerca
de 20 por cento das crianças do ensino
fundamental fazem a inspeção das rodas voluntárias.
É um cenário bem distante do que
tem ocorrido no Brasil em capitais
chamadas cosmopolitas. Em São Pau-

lo, o prefeito João Dória tem apagado
as ciclovias e ciclofaixas implementadas na gestão de Fernando Haddad.
É só mais uma das ações do governo
que tenta marginalizar um veículo de
transporte tão ágil e seguro na medida
em que a sociedade entenda seu papel
e aprenda a conviver com ele. Já em
Curitiba, recentemente, um ciclista foi
atropelado e morto. O episódio gerou
o pedido de um minuto de silêncio na
Câmara Municipal pelo vereador Goura. A homenagem foi ignorada por boa
parte dos demais vereadores que dei-

xaram a sessão, mostrando insensibilidade tanto com a morte como falta de
visão de futuro.
Voltando à Viena, a bike, tão enaltecida nesta crônica, é mais um entre
as diversas formas de locomoção. Os
vienienses andam muito de metrô, de
ônibus, de monotrilho, de barco, a pé,
de skate e também de carro. A cidade,
berço de guerras que sempre atravessam suas ruas e pontes do Danúbio
Azul, com infantarias e tanques, parece
fazer das suas vias e esquinas sempre
uma valsa bem executada.
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Arte e Cultura
em Movimento

Ulisses Galeto
Produtor Cultural
Antonio Cruz / Agência Brasil

Noemi Froes/Alep

Saiu verba do Prêmio
de Cinema e Video

Após uma grande mobilização da Associação de Vídeo e Cinema
do Paraná – AVEC PR, articulada com os deputados estaduais
da Comissão de Cultura, foi realizada em 12 de abril a Primeira
Audiência Pública do Audiovisual. Dela derivaram a visita do
Diretor da ANCINE à Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
– ALEP, reuniões com o secretário de Estado, João Luiz Fiani e,
é claro, muita mobilização de toda a categoria. Como resultado
prático, foi liberada a rubrica orçamentária que destina recursos
à produção audiovisual paranaense, num total de R$ 1,5 milhão.
Como complemento da ANCINE, os
valores totais investidos poderão
chegar à casa dos R$ 3,75 milhões.
Sem dúvida, uma grande conquista
para toda a sociedade paranaense,
resultante da luta e da mobilização.
Resta ainda a efetiva liberação
dos recursos, o que mantém
todo o segmento ainda em alerta
permanente.

Para sair
financiamento:
Portal SISPROFICE
No Portal de Sistemas de Informação da
Cultura do Governo do Estado do Paraná
você encontra informações sobre a Lei
de Incentivo à Cultura do Estado e de
vários municípios paranaenses, dentre
eles, Curitiba. Para artistas e produtores
cultuais, o portal é uma possibilidade real
de financiamento, com relativa facilidade
de acesso a recursos. Os editais estaduais
são abertos periodicamente e contemplam
todas as manifestações artísticas e
culturais. Já as ações dos municípios,
obedecem a escalas determinadas pelas
Secretarias Municipais de Cultura. Para
ter acesso aos editais, é preciso realizar
um cadastro de agente cultural no Portal
(endereço logo abaixo) e ler atentamente
as instruções lá disponibilizadas. O site é
também um banco de informações sobre
ações de agentes culturais da sociedade
civil e do poder público, realizadas em todo
o Estado.
sisprofice.pr.gov.br

O troca
troca no
Ministério
da Cultura

Fundação Cultural de
Curitiba com mecenato
Até meados de agosto estão abertas as inscrições para o Mecenato
Subsidiado da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba – Fundação
Cultural de Curitiba. Há duas modalidades: a “Iniciante – Edital
n˚ 038/2017”, cujo valor máximo de projeto é de R$ 76.500,00,
e a “Não iniciante – Edital n˚ 039/2017”, com valores de até R$
153.000,00. Para participar, é preciso que você faça um cadastro
de Agente Cultural no portal Sistemas de Informação da Cultura
– SISPROFICE. No site, você encontrará informações úteis sobre
a Lei de Incentivo de Curitiba, bem como manuais de orientação
para elaboração de uma proposta artística/cultural. Na modalidade
“mecenato subsidiado”, após a aprovação da proposta, é
obrigatória a participação de pessoas físicas e/ou jurídicas como
“incentivadoras”, o que torna o processo um pouco mais difícil
e demorado. Mesmo assim e apesar de muitos problemas, a
aplicação dos recursos públicos nessa modalidade tem se mantida
relativamente estável. A previsão é que para 2018 sejam alocados
algo entre R$ 12 milhões a R$ 14
milhões, valores dentro da média
FCC
histórica dos últimos 10 anos.

Outras
informações:

sic.cultura.pr.gov.br
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Novo
ministro
chegou
pedindo
que cultura
baixasse a
bola

O Ministério da Cultura pode ser
tomado como exemplo do caos
político-administrativo pelo qual
passa nosso país. Desde o início
de 2016, foram nomeados cinco
ministros, com perfis sensivelmente
diferentes entre si. A lista é bastante
grande para um período de tempo
tão pequeno: Juca Ferreira – 1˚
janeiro de 2015 a 12 de maio de
2016; Marcelo Calero – 24 de maio
a 18 de novembro de 2016; Roberto
Freire – 18 de novembro de 2016
a 22 de maio de 2017; João Batista
de Andrade (interino) – 22 de maio
de 2017 a 16 de julho de 2017;
Sérgio Sá Leitão – nomeado em 20
de julho de 2017. As ações diretas
do Ministério se arrastam em meio
à troca de dirigentes e aos cortes
de orçamento que afetam o custeio
e o investimento em todo o país.
Os diversos segmentos artísticos
esboçam resistência e reivindicam
mudança no perfil administrativo
atual, mas pelo menos até agora,
com pouquíssimos resultados
práticos. A julgar pelas perspectivas,
2017 deve demorar bastante a passar
e 2018 talvez não chegue. Quem
viver, verá.
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Sexualidade
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Os grupos sociais têm
terminologias e gírias em
que eles se definem. Com
o universo LBGTTI não é
diferente. Por isso, a revista
Ágora pesquisou 10 palavras
que estão no vocabulário
dessa comunidade. Confira:
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TRAVESTI
Pessoa que nasce do sexo masculino ou
feminino, mas que tem sua identidade
de gênero oposta ao seu sexo biológico,
assumindo papéis de gênero diferentes
daquele imposto pela sociedade. Muitas
travestis modificam seus corpos por
meio de hormonioterapias, aplicações de
silicone e/ou cirurgias plásticas, porém,
vale ressaltar que isso não é regra para
todas (definição adotada pela Conferência
Nacional LGBT em 2008). Diferentemente
das transexuais, as travestis não desejam
realizar a cirurgia de redesignação sexual
(mudança de órgão genital).

Homossexualidade

Freepik

ndo l
u
m
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O

Refere-se às elaborações culturais sobre
os prazeres e os intercâmbios sociais e
corporais que compreendem desde o
erotismo, o desejo e o afeto, até noções
relativas à saúde, à reprodução, ao uso
de tecnologias e ao exercício do poder
na sociedade. As definições atuais da
sexualidade abarcam, nas ciências sociais,
significados, ideias, desejos, sensações,
emoções, experiências, condutas,
proibições, modelos e fantasias que
são configurados de modos diversos
em diferentes contextos sociais e
períodos históricos. Trata-se, portanto,
de um conceito dinâmico que vai
evolucionando e que está sujeito a
diversos usos, múltiplas e contraditórias
interpretações e que se encontra
sujeito a debates e a disputas políticas.
O Sexo biológico é o conjunto de
informações cromossômicas, órgãos
genitais, capacidades reprodutivas e
características fisiológicas secundárias
que distinguem machos e fêmeas. O
Conceito de gênero foi formulado nos
anos 1970 com profunda influência do
movimento feminista. Significa que
homens e mulheres são produtos da
realidade social e não decorrência da
anatomia de seus corpos.

Em 1973, os Estados Unidos
retirou “homossexualismo”
da lista dos distúrbios
mentais da American
Psychology Association,
passando a ser usado o termo
Homossexualidade. O sufixo
“ismo” (terminologia referente
à “doença”) foi substituído
por “dade” (que remete a
“modo de ser”). No Brasil, o
Conselho Federal de Psicologia
formulou a Resolução
001/1999, considerando
que “a homossexualidade
não constitui doença, nem
distúrbio e nem perversão”.
Assim, tanto no Brasil como em
outros países, cientificamente,
homossexualidade não é
considerada doença.

ORIENTAÇÃO SEXUAL
Refere-se à capacidade de cada pessoa
de ter uma profunda atração emocional,
afetiva ou sexual por indivíduos de
gênero diferente, do mesmo gênero ou
de mais de um gênero, assim como ter
relações íntimas e sexuais com essas
pessoas. A expressão “opção sexual” é
incorreta. O termo aceito é “orientação
sexual”. A explicação provém do fato de
que ninguém “opta”, conscientemente,
por sua orientação sexual. Assim como o
heterossexual não escolheu essa forma
de desejo, o homossexual (tanto feminino
como masculino) também não.

LGBT
Durante a I Conferência Nacional
LGBT (Governo Federal, 2008, Brasília)
decidiu-se pelo uso da terminologia
LGBT para identificar a ação conjunta
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis
e transexuais, no Brasil. Com a nova
sigla o antigo termo GLS - que se
popularizou por designar aqueles
que, independentemente de
orientação sexual ou identidade
de gênero, são solidários, abertos
e “simpatizantes” em relação à
diversidade - foi abandonado.
Atualmente, a sigla adicionou
“TI”, que significa Transgêneros e
Intersexo.

Heterossexismo
Atitude condizente com a ideia de que a
heterossexualidade é a única forma sadia
de orientação sexual. O termo é utilizado
na mesma acepção que caracteriza as
palavras racismo e sexismo.

TRANSGÊNERO
Terminologia utilizada para descrever
pessoas que transitam entre os
gêneros. São pessoas cuja identidade
de gênero transcende as definições
convencionais de sexualidade.

Identidade de Gênero
É uma expe

riência interna e ind
ividual do gênero
não corresponder
de cada pessoa, qu
ao sexo atribuído no
e pode ou
nascimento, incluind
do corpo (que pode
o o senso pessoal
envolver, por livre
es
co
lha, modificação da
função corporal po
aparência ou
r meios médicos, cir
úrgicos e outros) e
de gênero, inclusive
outras expressões
vestimenta, modo
de falar e maneiris
que uma pessoa tem
mos. É a percepção
de si como sendo
do gênero masculin
de alguma combina
o, feminino ou
ção dos dois, indep
endente de sexo bio
da convicção íntim
lógico. Trata-se
a de uma pessoa de
ser do gênero mascu
ou do gênero femini
lino (homem)
no (mulher).

Transexual
Pessoa que possui uma identidade de
gênero diferente do sexo designado
no nascimento. Homens e mulheres
transexuais podem manifestar
o desejo de se submeterem a
intervenções médico-cirúrgicas
para realizarem a adequação dos
seus atributos físicos de nascença
(inclusive genitais) a sua identidade
de gênero constituída.

Heteronormatividade
Suposta norma social relacionada
ao comportamento padronizado
heterossexual. Esse padrão de
comportamento é condizente
com o Heterossexual: Indivíduo
amorosamente, fisicamente e
afetivamente atraído por pessoas
do sexo/gênero oposto.
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Marina Alzão
servidora municipal de Curitiba

Ocupações e resistência

calor ainda dominava a cidade quando surgiram os
tados pelo descaso dos vereadores, os servidores arrancaram
primeiros boatos do pacote de ações do prefeito eleicom uma bravura descomunal as grades que os separavam da
to. Confesso: ninguém conseguia acreditar que esse
polícia e alguns conseguiram ocupar o Plenário pela segunda
senhor se valeria de atos inconstitucionais nacionais para pagar
vez, mas não sem agressão dos policiais, que bateram nos
suas dívidas de campanha. Porém, no dia do aniversário da ciservidores desarmados. Dentro da galeria gritávamos para a
dade, apresenta-se o projeto na “Casa do Povo”, ainda pior que
sessão ser suspensa e, quando enfim perdemos a voz, o presio esperado por aqueles que estavam acompanhando o processo.
dente a suspendeu.
Conversávamos dentro das unidades, mas eram tão abMesmo em situações deploráveis permanecemos resistinsurdas as propostas que poucas
do, sem banheiro e com pouca
pessoas acreditavam. Alice ficacomida, mas com a força vinda
ria invejosa, pois superavam, e
do lado de fora. Novamente foi
No dia 13 de junho, com
muito, seu país fantástico. Não
com lágrimas incessantes que
só ele adiava a data-base dos
desocupamos, pois a decisão de
um sentimento de revolta,
servidores, como aumentava o
quem estava ocupando era perde angústia, uma vontade
desconto do IPMC, reduzia o
manecer, mas dependíamos da
13º, colocava em xeque o valor
de mudar o mundo e a
assembleia que fora realizada
do vale transporte.
fora da Câmara, assim conseguiesperança que poderíamos
Assim demos início às asmos novamente adiar o processo.
fazer a diferença naquele
sembleias e mobilizações para a
greve geral dos servidores e esÓpera de Arame:
momento, ali na Câmara e
ses começaram a compreender
espetáculo da covardia
acima de tudo com o choro
o quanto estavam perdendo a
Infelizmente, na semana seguincada dia de trabalho, e o quanto
preso na garganta, quando
te, dia 26 de junho, os vereadoainda perderiam, e foi nesse esres covardemente mudaram o
foi decidido pela assembleia
pírito que iniciamos nossa greve
local de votação para a Ópera de
pela desocupação, pois o
no dia 12 de junho – um ato de
Arame e, se na semana anterior
amor à nossa cidade – depois de
tinha efetivo policial, nesse dia
medo de represália da policia
ser votado o regime de urgência
eles estavam preparados para a
era palpável
para esses projetos.
guerra, inclusive com efetivo
Sem que os vereadores, que
vindo do interior do estado e
já haviam ganhado visitas com inúmeras promessas do secom o antibomba – que deveria ter sido usado neles, pois fonhor “Prefeito”, quisessem conversar conosco, ocupamos o
ram os únicos que portaram e jogaram bomba nos servidores.
plenário da Câmara, no dia 13 de junho, com um sentimento
Em uma ultima estratégia de mobilização contrária, um
de revolta, de angústia, uma vontade de mudar o mundo e
grupo ocupou a prefeitura de Curitiba, e ali mostramos novaa esperança que poderíamos fazer a diferença naquele momente nossa força e resistência perante o prefeito que se recumento, ali na Câmara e acima de tudo com o choro preso na
sou a aparecer e conversar com quem realmente faz a cidade.
garganta, quando foi decidido pela assembleia pela desocupaFomos ameaçados de várias formas, desde fisicamente até a
ção, pois o medo de represália da policia era palpável.
prisão, mas permanecemos bravamente, até sermos forçados
A conversa prometida não surtiu efeito nenhum e, no dia
a sair por uma reintegração de posse, às 23 horas.
20 de junho, estávamos novamente em frente à Câmara, com
Com o sentimento de que o projeto foi aprovado, mas a
mais vontade de lutar por nossos direitos, com mais pessoas
certeza de que a luta e a resistência a esse governo permanese unindo a nós. Fomos recebidos com um verdadeiro apacerá todos os dias, pois somos maiores que ele e nossa força
relho de guerra da Polícia Militar. Mesmo com toda a chuse faz da luta diária, ainda ouço a emblemática frase ao ocuva da noite, permanecemos no acampamento e na ocupação.
parmos: “A Câmara de Vereadores de Curitiba volta a ser a
Quando algumas pessoas entraram nas galerias da Câmara,
casa do Povo. Tomada pelo Povo” e sinto um imenso orgulho
não imaginávamos o horror que veríamos lá de cima, revoldas pessoas que ocuparam e fizeram parte dessa luta conosco.
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O livro “Yo Soy Fidel” é um
relato de viagem atento
à sociedade cubana e aos
tantos personagens que
passaram pelos olhos
e lentes dos autores.
É também, um relato
jornalístico ciente do
momento histórico ali vivido.

Conheça, colabore, divulgue:
www.kickante.com.br/campanhas/yo-soy-fidel

