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Pensata

Pedro Elói
Filósofo e autor do
blogdopedroeloi.com.br

Greca: um aniversário
para não comemorar

A

o preparar uma fala me deparei com um número muito
significativo. O Brasil, ao final de 2002 tinha algo em torno de três
milhões de jovens em suas universidades. Este número saltou para mais de
oito milhões em 2013. A educação, por
meio de políticas públicas, efetivamente representou um fator de inclusão e de
ascensão social.
Imediatamente associei estes números ao livro de Jacques Rancière, O
ódio à democracia. Nele o autor defende a tese de que a democracia que os
liberais defendem é aquela que apenas
zela pela ordem e estabilidade social
existente. Aquela que mexe na base da
pirâmide social, com movimentos que
indicam ascensão, é uma democracia
insuportável. Como consequência, a ela
é devotada um profundo ódio. Também
me lembrei do livro de Giorgio Agamben, Estado de exceção.
Este não tardou em ser implantado.
31 de agosto de 2016. O Brasil voltaria
a sua normalidade, isto é, o orçamento
do Estado não mais atenderia, por algumas sobras, políticas deliberadas de
inclusão social. Este, o orçamento, se
voltaria totalmente para premiar as elites do capital financeiro e para a especulação dos rentistas. Mesmo antes do
golpe, o Estado do Paraná já praticava
as políticas almejadas pelo golpe. Faltava um alinhamento mais explícito da
Prefeitura de Curitiba.
Este não correu riscos, uma vez
que os dois candidatos que foram ao
segundo turno com ele estavam com-
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Mesmo antes do
golpe, o Estado do
Paraná já praticava
as políticas
almejadas pelos
liberais. Faltava
um alinhamento
mais explícito
da Prefeitura de
Curitiba

O dia 20 de junho
de 2016 foi para
os servidores
municipais o que foi
o 29 de abril de 2015
para os servidores
estaduais. Os ajustes
da estabilidade
estavam feitos. Os
alinhamentos agora
correspondiam em
todos as esferas,
no municipal,
no estadual e no
governo federal

prometidos. Que alinhamento era
este? A prática das políticas de austeridade para com os gastos públicos,
em nome de toda a sua destinação para
o pagamento do capital improdutivo
do rentismo, no estágio do capitalismo
financeiro. Isso implica em sacrifícios
para o funcionalismo público, com a
redução de seus direitos historicamente conquistados. E como não se reduzem direitos sob a vigência democrática, também o alcaide, imitando o seu
atual tutor, recorreu à violência, própria aos Estados de exceção.
Assim o dia 20 de junho de 2016 foi
para os servidores municipais o que foi
o 29 de abril de 2015 para os servidores estaduais. Os ajustes da estabilidade
estavam feitos. Os alinhamentos agora
correspondiam em todos as esferas, no
municipal, no estadual e no governo
federal. Greca só não se elegeu em primeiro turno em função de uma afirmação sua a respeito do fedor e do nojo
que sente diante da população mais pobre da cidade. Estes novos tempos são
de profunda desumanidade.
Este alinhamento implica em restrições orçamentárias para os setores
mais sensíveis, como a educação e a
saúde, mas não em favores para a manutenção de uma maioria no legislativo e apaniguados. Os seus compromissos se pautam pela priorização do
econômico sobre o político e dos valores do mercado sobre os interesses
do social. A régua do econômico seria
o grande parâmetro para a sua gestão.
Faria um governo dentro dos ditames

Rodrigo Fonseca/CMC

O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim,
em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no
controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais
e nas intervenções econômicas
do burocrático. O seu primeiro ano de
governo marcado pela contenção de
gastos sociais e de culpabilização do
funcionalismo é um prenúncio do que
será o restante de seu mandato.
É interessante notar que estas políticas marcam um retorno à década de
1990, aos governos neoliberais de FHC
e de Jaime Lerner. Foram anos de pífio crescimento econômico, de elevadas
taxas de desemprego e de altos custos
sociais para a população mais sofrida do
país e de demonização do funcionalismo público. Estas políticas estão sendo
retomadas e apresentadas como solução
para o retorno do desenvolvimento. Somente depois delas teremos o Paraíso.
De novo!
Trago comigo um livrinho já castigado pelo uso. Trata-se de Pós-neoliberalismo – As políticas sociais e o Estado

Democrático. O livro é organizado por
Pablo Gentili e Emir Sader. Ele data de
1995. Nele tem um texto clássico de
Perry Anderson, que faz um balanço
do neoliberalismo. Neste texto o autor
apresenta, encarnando o espírito neoliberal de seus fundadores ( Hayeck e
Friedman) e das agências que o repercutem e receitam (Banco Mundial e FMI),
os remédios para sanar os problemas
econômicos do mundo. Vale a pena
conferir para ver se não é este mesmo o
receituário que ainda está sendo empregado, mesmo o fracasso já comprovado:
O remédio, então, era claro: manter
um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e
no controle do dinheiro, mas parco em
todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de

qualquer governo. Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com
a contenção dos gastos com o bem-estar, e a restauração de uma taxa ‘natural’ de desemprego, ou seja, a criação de
um exército de reserva de trabalho para
quebrar os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para
incentivar os agentes econômicos. Em
outras palavras, isso significava reduções de impostos sobre os rendimentos
mais altos e sobre as rendas. Cada esfera de governo aplica esta receita no seu
campo específico de atuação.
Uma receita perfeita para manter
privilégios e promover a desigualdade,
no país que já detém os mais elevados
índices de desigualdade, em que seis
pessoas detém a mesma riqueza que outras cem milhões. O neoliberalismo é a
mais anti social de todas as ideologias.
| DEZembro 2017/JANeiro 2018 | 5

Radar da Luta

Pauta,
progr amas,
projetos
O que é
melhor
par a o
Br as il neste
momento?
Requião e a revogação
das medidas golpistas

O senador Roberto Requião deixou o seu
recado: investidores que comprarem poços
de petróleo e ativos estatais leiloados,
adquirem “contrabando ilegal”. Ele está
viajando de estado em estado por um
plebiscito revogatório para as medidas de
Temer de entrega do patrimônio nacional.
No mesmo sentido, o ex-presidente Lula
assumiu a bandeira e promete, caso
eleito, convocar o plebiscito. Seria uma
convocatória sem precedentes em nossa
democracia. Até por isso, há debates se a
saída mais viável juridicamente não seria
a convocatória de um plebiscito para
constituinte.

Plano Popular de
Emergência: medidas
imediatas
A Frente Brasil Popular já havia lançado,
também em 2017, o Plano Popular de
Emergência, uma publicação para ser
debatida em cada comitê e cidade onde a
Frente se organiza, com as medidas que o
governo Temer não tomou: retomada do
fomento estatal, incentivo na agricultura
familiar, entre outras medidas de retomada
do desenvolvimento do país.
6|
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Pedro Carrano
jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

Projeto Brasil Popular:
rumos da nação
A crise econômica, o avanço do conservadorismo e a encruzilhada
política no Brasil trazem riscos, mas também abrem janelas para
propostas. Há muito tempo não se debatia tanto qual é a saída e
qual é o projeto para o país neste momento. Uma das iniciativas
pioneiras é o Projeto Brasil Popular, que reuniu intelectuais e
lideranças – no alcance da Frente Brasil Popular –, divididos
em 30 grupos de trabalho, para produzir um documento, guia
para as reformas estruturais que o Brasil necessita, na área da
comunicação, urbana, tributária, trabalhista, entre outras. “Diante
disso, nas últimas décadas nossas formulações e estratégias não
avançaram para a construção de um projeto de nação ou de um
programa amplo, que transcendesse as medidas imediatas, as
plataformas ou os programas eleitorais”, avisa o documento de
lançamento.

PT lança “Brasil que o
povo quer”. Tucanos
se apropriam do nome
“Brasil que queremos”

Ciro Gomes vai à cadeia nacional defender um projeto de
industrialização. O economista Luiz Carlos Bresser-Pereira e a
jornalista Eleonora de Lucena lançam também o Projeto Brasil
Nação. O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou a plataforma
“O Brasil que o povo quer”, enquanto o Partido Socialismo e
Liberdade (Psol) lança debates via Fundação Lauro Campos.
Todos os anteriores com propostas de esquerda. E, mesmo os
famigerados e desgastados tucanos do PSDB voaram para este
ninho desconhecido, lançando a plataforma “Brasil que Queremos”
e recebendo críticas – o nome coincide com livro do intelectual de
esquerda, Emir Sader.

Vamos
A Frente Povo Sem Medo, capitaneada por Guilherme Boulos,
do MTST, lançou a plataforma VAMOS, um ciclo de debates para
discutir um projeto para o Brasil. A ideia, de acordo com ele, é
realizar “uma discussão ampla, nas redes e nas praças”.

Pedro Carrano
jornalista
Pedro Carrano

Vale do pinhão

O que se
quer com
o Vale do
Pinhão?
Entenda mais sobre
o projeto que pode
reavivar bairro
Rebouças e precisa
conectar-se com a
Cidade Industrial
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Vale do pinhão

U

ma das políticas propostas
por Greca, com apelo midiático, é o chamado Vale do
Pinhão, iniciativa na área de urbanismo
e, ao mesmo tempo, com possibilidade
de agito na área da economia criativa,
promovendo empreendimentos na área
de inovação tecnológica.
Com projeto de 22 ações divididas
nos pilares de “Crescimento, inovação
na prefeitura e internacionalização”, o
Vale é talvez uma aposta “grequiana”
comparável a iniciativas do passado de
apelo, como já foi a rua da cidadania,
os faróis do saber e outras ideias que
vingaram – ou não – até hoje.
Não há previsão sistematizada de
metas, número de empreendimentos
e número de possíveis empregos a ser
gerados. Para dimensionar a proposta
criada por essa parceria entre IPPUC,
Agência Curitiba de Desenvolvimento,
universidades e entidades patronais,
a prefeitura define o Vale do Pinhão
como “ecossistema de inovação de
Curitiba, composto por vários atores da
cidade que hoje promovem as inovações”, afirma Tiago Francisco da Silva,
diretor técnico da Agência Curitiba de
Desenvolvimento S/A.
O material disponível sobre o tema
ainda é pouco. A expectativa, grande,
ainda mais em uma conjuntura na qual
o desemprego no país alcança 13 milhões de pessoas e a indústria nacional
foi abandonada no percentual de 13%
do Produto Interno Bruto (PIB). “A
complexidade do projeto está na necessidade de se ter um projeto colaborativo,
desenvolvido e realizado com, ao menos, grande parte dos atores da cidade.
Assim, ainda não é possível ter dados e
metas para o projeto”, avisa a prefeitura,
apontando a rede de parceiros do projeto
(veja ao lado). Capitais como Florianópolis e Recife são das referências nas
quais o projeto está alicerçado.
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Alinhamento com
os interesses locais
Especialistas na área de urbanismo e economia, ouvidos pela
reportagem, apontam as possiblidades do Vale do Pinhão,
que traria soluções para uma região hoje abandonada
(bairro Rebouças), embora ainda não haja garantia de
geração de empregos e conexão com os polos de produção
já existentes em Curitiba.
“Trata-se de uma política interessante, no entanto deve estar
alinhada com vários atores da sociedade, com os moradores
da região, onde se deveria oportunizar qualificação para
era digital, integrando essa sociedade com as possíveis
oportunidades vinculadas à economia do conhecimento”,
sugere o professor Silvestre Labiak Jr, do
Departamento Acadêmico de Mecânica (Damec), da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
O professor agrega que as startups praticamente não
geram empregos e seus faturamentos no início das
operações são baixos. Porém o crescimento dessas
empresas pode apontar para emprego com valor
agregado – eis uma das senhas e esperanças do novo
projeto. “O maior exemplo de startup curitibana que
teve essa trajetória é a Bematech, nem todo dia nascem
‘bematechs’, mas é preciso, enquanto desenvolvedores de
políticas públicas, estimular e incentivar essas empresas de
tecnologia genuinamente nacional”, conclui.

O que é Startup?
Empresas emergentes, de pequeno
porte, que podem ser definidas como
empresas iniciantes de tecnologia.

Reprodução do mapa:
http://valedopinhao.agenciacuritiba.com.br/institucional
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Vale do pinhão
A região do Rebouças é apontada como
prioridade, pela administração e especialistas, devido ao número de imóveis e
antigas plantas de produção localizadas
no bairro. Sobretudo, devido ao eixo que
compreende as principais instituições universitárias da capital. Na avaliação de Fabio Scatolin, secretário de planejamento
na gestão Fruet, essa região já era visada
desde os anos 1990 pela gestão Lerner
(1989-1993) e mesmo pela gestão anterior,

Pedro Carrano

Revitalização
do Rebouças
e projetos
tecnológicos
são debatidos
desde os anos
1990
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de Gustavo Fruet (2012-2016).
Pesquisadores como Scatolin enxergam
a necessidade de dar vida e sentido a uma
região que compreende um eixo vinculado
à UFPR, UTFPR e PUC. Apontam também
a proximidade do centro do antigo bairro industrial como positiva. “70% da produção
de Ciência e Tecnologia está localizada no
triângulo PUC, Centro Politécnico e antigo
Cefet, Fiep – que conformam instituições
ponte”, aponta Scatolin.

Trata-se de uma
política interessante,
no entanto deve
estar alinhada com
vários atores da
sociedade
Silvestre Labiak Jr

Vale do Pinhão
e Cidade Industrial
não podem se ignorar
Inovações tecnológicas devem servir e complementar
produção já existente na Cidade Industrial

O

debate sobre a instalação do
Vale do Pinhão traz à tona a
questão inevitável: E, numa
conjuntura de desemprego, como fica
a Cidade Industrial de Curitiba (CIC)?
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) informa, por exemplo, 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 superada pela região metropolitana. 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.
“Quanto à geração de empregos na
indústria tradicional, realmente essa
política não está voltada para estes empregos e sim para empregos vinculados
à economia do conhecimento que vai
muito além da indústria criativa (embora a indústria criativa tenha um poder
enorme de geração de PIB)”, dimensiona professor Silvestre Labiak Jr, da
UTFPR.
Contudo, ainda é cedo para que essa
ação possa ser classificada como as tão
conhecidas ações "propagandísticas"
adverte o professor, recordando que,
para ele, o êxito depende de parcerias,
recursos financeiros e inovação. “Segundo a literatura só iremos começar a
perceber os impactos positivos após uns
oito anos de implementação”, prevê. No

entendimento dele, o projeto do Vale do
Pinhão não deve ser visto como concorrente da Cidade Industrial e não exclui a
necessidade de ações de integração, urbanização e revitalização da CIC.
Na visão da prefeitura, esta ponte,
entre aspas, entre a Cidade Industrial,
localizada na região sul e o novo empreendimento é feita também a partir
das entidades que somam ao projeto.
“O Vale do Pinhão tem a FIEP como
um dos grandes e principais players,
cujo objetivo é trazer inovação para as
indústrias. O impacto essencial é promover inovação, e consequentemente
geração de empregos de alta performance”, defende Francisco, da Agência
de Desenvolvimento.

O projeto do
Vale do Pinhão
não deve ser
visto como
concorrente da
Cidade Industrial
e não exclui a
necessidade
de ações de
integração
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Arquivo pessoal

Vale do pinhão

Projeto deveria aproveitar
arquitetos locais
O engenheiro paulista Jorge Wilheim é
conhecido pela autoria do Plano Diretor de
Curitiba (1965), que desenhou o urbanismo
da capital paranaense da forma como o
conhecemos. Os eixos de integração são
proposição dele. Embora também tiveram
impacto sobre a formação de uma cidade
excludente.
Para ir à contramão desse histórico, o
arquiteto Fabio Batista relembra que uma
demanda sobre o Vale do Pinhão é a realização
de concursos para aproveitar arquitetos
paranaenses.

Com relação à
CIC, espero que a
prefeitura, Agência de
Desenvolvimento e o
próprio IPPUC tenham
um novo Plano Diretor
para revitalização
deste importante polo
industrial do Sul do
Brasil, integrando
cada vez mais a
região com a própria
Curitiba, melhorando
a infraestrutura
urbana, de logística
e segurança para as
pessoas que vivem e
trabalham naquela
região
Silvestre Labiak Jr,
Departamento Acadêmico de Mecânica
(Damec), da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR)
12 |
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Fernando Zequinão /Gazeta do Povo

Instituições envolvidas
» Associação Comercial do Paraná (ACP);
» Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná
(Fecomércio);
» Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep);
» PUC-PR;
» Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae);
» UFPR;
» Universidade Positivo;
» UTFPR.
Pedro Carrano

A conexão entre
os projetos está
justamente nessas
indústrias buscarem
inovações para
se manter no
mercado, também
como estratégia
para continuarem
competitivas e
atuantes. Assim
sendo, estas indústrias
certamente poderão
e deverão contar
com o ecossistema
de Curitiba. Assim,
as indústrias CIC
podem contar com o
ecossistema quando
sentirem a necessidade
de buscar inovações
Tiago Francisco,
Agência Curitiba de Desenvolvimento
| DEZembro 2017/JANeiro 2018 | 13
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Pedro Carrano
Jornalista

tos

em pleno
zoológico
Conheça o perfil
dos polivalentes
da prefeitura que
trabalham há
décadas no zoológico,
mas são desconhecidos
do público
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Pedro Carrano
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PERFIL

O

senhor Hamilton é um trabalhador polivalente do serviço
público municipal. Ele entra na
sede do sindicato e logo exibe a mão direita com três dedos perdidos e o braço
com uma cicatriz profunda. Há mais de
dez anos, servia comida ao chimpanzé do
zoológico municipal de Curitiba quando
sofreu um ataque.
Cães do mato, lobo guará e outros animais, quando precisam ser vacinados ou
tratados, devem ser imobilizados pelos
polivalentes. Animais maiores como os
felinos recebem tranquilizantes. Animais
médios, não. “Tem que segurar o pescoço,
isso é feito escondido para o público não
ver”, o senhor Elias, também polivalente.
Dias depois, Hamilton e Elias conduzem a reportagem, em visita ao parque público, no setor de confinamento, que não é
visível a quem visita o passeio. Eles mostram que, mesmo na estrutura precária e
de madeirite das jaulas, precisam estar em
contato com animais que revelam os dentes, caso da queixada.
Na parte da manhã, ou no meio da
tarde, geralmente às segundas-feiras, os
tratadores precisam se confrontar com os
bichos, usando um método que assustaria
até mesmo um herói hollywoodiano da
sessão da tarde. Ao lado do risco, impera a
desmotivação de uma categoria que nunca
teve um plano de carreira, por exemplo,
que bateu na trave na gestão Fruet.

16 |
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Dentro do
recinto dos
felinos, o mais
admirado do
parque, entre
jaulas de
onças e pumas,
Hamilton
revela, para
temor de quem
presencia,
como a
estrutura
das jaulas é
envelhecida.
Um cadeado
separa o
rugido da onça
da reportagem.
“A população
não sabe, acha
que tudo fica
lindo”, diz.

Exposição
a doenças
Outro detalhe pouco conhecido é a exposição à
contaminação por leptospirose. Ratos são comuns
em meio à água parada e
comida dos animais. Os
polivalentes acabam desenvolvendo as próprias
gambiarras para que a
água escoe sem que precisem mexer nela.
Os tratadores estão
em contato direto com
esse tipo de comida e
fezes. Os equipamentos
de proteção individual (EPI) são precários,
o que piora ainda mais
à exposição a doenças.
“Ficamos uns dois anos
com a mesma botina”,
protesta Elias.

Ataques de harpia e desvalorização
Os servidores polivalentes, alocados
para a função de tratadores, guardam
cicatrizes de encontros duros e inimagináveis com a garra da harpia, a mordida da queixada (tipo de porco do mato
selvagem) ou mesmo o ataque de um,
aparentemente, inofensivo papagaio.
Tudo isso sem qualquer compensação financeira, a partir de desigualdade entre os funcionários do zoológico,
sem contar a confusão na descrição de
cargos e funções. “Nós é que não somos tratados”, desabafa o tratador.
Os tratadores fazem um serviço pesado e com risco sério à saúde. Sua demanda
é pela atual gratificação de risco somada a
uma gratificação prevista em lei. Porém,
atualmente, cada funcionário pode optar
apenas por um dos dois benefícios.
Esta situação já acontece com os
servidores públicos dos cemitérios,
pelo fato de que estão em contato com
exumação de cadáveres. Porém, os polivalentes do zoológico mostram que

estão em contato com fezes, restos de
animais, expostos também às doenças
que os bichos possam contrair. “Queria
aumento de 30% para 40% igual ao veterinário”, exclama Elias.
O senhor Reinaldo é polivalente
em quase tudo. O servidor atua em
cada um dos nove setores de tratamento do zoológico. Como o quadro de
funcionários está envelhecido, são 30
ao todo, se alguém se ausenta por motivo de doenças, é preciso repor a vaga
no improviso. No fundo, todos tiveram
que aprender a ser tratadores.
Um funcionário, que preferiu não
se identificar, explica que os principais
gastos hoje com estrutura se referem à
alimentação, folha de pagamento, manutenção do parque, medicação animal.
“Não temos efetivo suficiente”, admite.
Os funcionários reforçam a necessidade
de o caráter do parque manter-se público e gratuito. Porém, pedem que haja
valorização para os funcionários.

Os polivalentes do
zoológico mostram
que estão em contato
com fezes, restos de
animais, expostos
também às doenças
que os bichos
possam contrair
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CULTURA

Andréa Rosendo
Jornalista

Quem não gosta
de cultura popular
bom sujeito não é
Bairros afastados do centro
ou em regiões com alta
vulnerabilidade social
perdem atividades artísticas e
culturais na gestão Greca

A

qualidade de vida dos moradores
de Curitiba depende da qualidade
dos serviços públicos oferecidos
pela prefeitura nas áreas de segurança, de
saúde, de educação, esporte, de lazer e cultura. Na capital do Paraná, dado o prevalecimento da diversidade cultural, o patrimônio cultural é plural, com manifestações
de remanescentes das culturas indígenas,
africanas, europeias, japonesa, árabe, haitiana, entre outros. No entanto, como afirmam artistas e produtores culturais locais,
o município vive um momento de crise na
gestão das políticas culturais.
A crise iniciou após a posse do prefeito Rafael Greca. Já no primeiro mês da sua
gestão, Greca cortou a Oficina de Música,
um espaço de referência na formação musical e de intercâmbio de musicistas de diferentes partes do país e de outros lugares do
mundo. Para a jornalista e produtora cultural Anaterra Viana, a Oficina é um dos vários cortes que o prefeito realizou na área da
cultura, somada às várias ações que inviabilizam projetos inovadores que estavam sendo conduzidos pela gestão anterior. “Agora
vemos os inúmeros outros cortes que estão
sendo feitos na gestão em relação às políticas públicas culturais que já não eram políticas públicas que garantiam totalmente o
funcionamento da cultura na cidade. Desde
o seu orçamento - que é o menor orçamento
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e o mais baixo de todas as secretarias da cidade - sempre tivemos esse
debate na cidade de que faltavam
políticas públicas”, pontua Anaterra.

Segundo a ativista, as políticas
públicas em Curitiba eram fomentadas pelo Fundo Municipal de Cultura, pelo Mecenato e pelos eventos

Cido Marques/FCC

Prefeito tem priorizado ações culturais no centro da cidade em detrimento dos bairros

Foi feito corte no Mecenato e no Fundo, cortaram a
Corrente Cultural. Também cortaram o programa
da cultura nos bairros que não só levava a cultura
nos bairros como fomentava as culturas locais
Anaterra Viana

realizados nas gestões dos últimos prefeitos como a Virada Cultural e Corrente Cultural, que atraiam pessoas de
diversos locais, inclusive moradores de
bairros mais distantes, mas, com a atual
administração, tudo isso acabou. “Agora na gestão Greca não temos nem o mínimo que tínhamos antes. Foi feito corte no Mecenato e no Fundo; cortaram a
Corrente Cultural. Também cortaram o
programa da cultura nos bairros - construído na gestão do ex-prefeito Gustavo
Fruet – que não só levava a cultura nos
bairros como fomentava as culturas locais”, elenca.

Arquivo Pessoal

Anaterra Viana

Democratização
do acesso à cultura
A democratização da cultura é importante para possibilitar maior
acesso das pessoas aos bens culturais que já existem. Até o ano
passado, além dos grandes eventos
realizados no centro, a Fundação
Cultural de Curitiba (FCC) também contava com os saraus populares, uma ação itinerante que, desde
2014, mobilizava pessoas, artistas
e plateia nas dez regionais do município (Cidade Industrial, Portão,
Pinheirinho, Tatuquara, Boqueirão,
Bairro Novo, Cajuru, Santa Felicidade, Boa Vista e Matriz).
Os mais de 65 saraus organizados nas comunidades aconteceram
nos mais diferentes espaços, como
escolas, associações de moradores,
clubes de mães, paróquias, casas da
leitura e auditórios das Ruas da Cidadania. Os encontros promoveram
a expressão da arte popular. “Sempre debatemos e discutimos a descentralização da cultura da cidade
de Curitiba. Temos a cultura periférica, que tem outro recorte, o Hip
Hop, o samba - mesmo negando que
existe -, enfim, temos várias culturas
acontecendo na cidade e são os bairros que nos trazem essa diversidade
cultural que vinha sendo fomentada
por esse programa. Na gestão Greca
não existe mais. Além de não realizar o que prometeu na campanha,
ele ainda cortou um monte de programas, verbas, políticas públicas e
investimentos que tinham na gestão
passada”, denuncia Anaterra apontando que o atual prefeito se utilizou
da pauta da cultura para se eleger,
enganando muitas pessoas do meio
cultural que acreditaram em suas
promessas e plano de governo.
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CULTURA

Descentralizar
a cultura
Descentralizar as ações culturais é fomentar as diversas culturas locais existentes em Curitiba. É fato que a maioria
da oferta de bens culturais ainda se concentra no centro da cidade, no entanto,
produtores e gestores culturais, artistas
e fazedores de cultura estão espalhados
por todo o município. Então, segundo
o músico, bonequeiro, carnavalesco e
artista, Itaercio Rocha, nada mais justo
que repensar o próprio funcionamento das regionais. “As regionais precisam ser mais autônomas, assim como
é importante que as ações nos bairros
– via prefeitura – continuem e sejam
reinventadas. A população dos bairros
deve se articular com as regionais, com
comerciantes locais, vendedores ambulantes para fortalecer as culturas em todos os lugares. É preciso novas formas
de agir”, defende Rocha, que também é
um dos fundadores do bloco de carnaval Garibaldis e Sacis.
Segundo o artista, a cultura ocorrendo no centro ou no bairro mobiliza
vários atores sociais, gerando renda
tanto para comércio local como para
os cofres públicos, bem como oportunizando relações mais saudáveis. “Somos a ponta mais fraca. O dinheiro que
vai para o artista é muito pouco. Numa
saída do Garibaldis e Sacis, que já reuniu mais de 20 mil brincantes, se 10
mil pagam o transporte público quem
ganha são os cofres públicos. Assim, o
entendimento deveria ser o seguinte: a
gente não gasta com cultura, a gente a
promove. A cultura que não vai para os
bairros ou não traz as pessoas dos bairros para o centro não possibilita a troca
de afetos, que é indispensável para a
boa saúde. Cultura é importante para a
comunidade, não só do ponto de vista
20 |
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Itaercio Rocha, lançamento da Campanha de Lutas 2017 do Sismuc

É preciso diálogo com a comunidade. Entender o que
está acontecendo no bairro e construir estratégias.
Precisamos ouvir as narrativas desses lugares. Nós,
muitas vezes achamos que temos que levar cultura,
mas na verdade temos que aprender com o lugar
Igor Vitorino da Silva
cultural e antropológico, mas físico e
emocional também”, observa.
Para Rocha, todos são beneficiados
quando a cultura é descentralizada. “O
comércio vende mais, as pessoas ganham a oportunidade de conversar, de
trocar afetos e conhecimentos, de afirmar sua identidade como cidadão de
determinado bairro. Mas descentra-

lizar não é somente levar cultura aos
bairros. É também trazer os moradores dos bairros para os teatros, cameratas e outros espaços que concentram
a rede de cultura, pois a sustentação
destes espaços vem das contribuições,
ou seja, dos impostos dos munícipes
e eles precisam ter acesso à cultura e
com qualidade”, destaca.

Andréa Rosendo

As regionais precisam
ser mais autônomas,
assim como é
importante que as
ações nos bairros – via
prefeitura – continuem
e sejam reinventadas. A
população dos bairros
deve se articular com
as regionais, com
comerciantes locais,
vendedores ambulantes
para fortalecer as
culturas em todos os
lugares. É preciso novas
formas de agir

Arquivo Pessoal

Itaercio Rocha

O professor Igor Vitorino da Silva,
professor do Instituto Federal do Paraná
(IFPR) - campus Pinhais, que desenvolve
projetos culturais em bairros pobres da
região metropolitana, partilha do mesmo
pensamento, mas ressalta que a política
cultural nos bairros não pode ser formatada.
“É preciso diálogo com a comunidade.
Entender o que está acontecendo no bairro
e construir estratégias. Precisamos ouvir
as narrativas desses lugares. Nós, muitas
vezes achamos que temos que levar cultura,
mas na verdade temos que aprender com o
lugar. Entendendo os interesses plurais das
pessoas, podemos criar um espaço para levar
outras formas culturais e disputar hegemonia
com as culturas massificantes”, argumenta.
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MULHERES

Maria Aparecida Martins Santos
Coordenação de Mulheres do Sismuc

As mulheres não vão
fazer o jantar

E

ra previsível que na gestão do
prefeito Rafael Greca as mulheres não tivessem vez e voz,
pois o seu plano de governo não fez uma
única menção às mulheres. A gestão do
“Volta Curitiba” não está sintonizada
com a luta das mulheres, desconhece o
combate às desigualdades entre homens
e mulheres e ignora a garantia de participação, o atendimento, o respeito e
o direito pleno a todas as mulheres de
Curitiba, observando as diferenças étnicas-raciais, geracionais, entre outras.
Curitiba, de fato, deu um passo
atrás. Excluiu a Secretaria Municipal
da Mulher, uma pasta que na gestão anterior desenvolvia políticas de combate
à violência doméstica e de promoção
à atenção integral à saúde da mulher,
bem como promovia a valorização das
curitibanas em toda a sua diversidade.
Além disso, o Conselho Municipal dos
Direitos das Mulheres(CMDM) ficou
engessado e burocratizado, impedindo,
em alguma medida, o efetivo controle
social em relação às pautas que unificam a luta das mulheres.
O avanço dessa gestão foram os velhos preconceitos dirigidos às mulheres.
Para além de indicar um homem para a
pasta que iria tratar de políticas para
mulheres logo no início da gestão, Rafael Greca ignorou o
nosso preparo e protagonismo
para lidar com nossas próprias
demandas. Após repercussão
do fato nas mídias sociais, a
foto de secretário foi retirada
do site, gerando o debate sobre o destino da Secretaria das
Mulheres, justamente em um
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Fomos às ruas
protestar contra
piadinhas machistas
do prefeito Rafael
Greca dirigidas às
servidoras do serviço
público municipal
de saúde

momento de visibilidade de crimes
bárbaros de feminicídio no país, em
Curitiba e Região Metropolitana.
O prefeito também não entendeu que “mexeu com uma, mexeu
com todas”. Sim, fomos às ruas
protestar contra piadinhas machistas do prefeito Rafael Greca dirigidas às servidoras do serviço públi-

A luta das mulheres trabalhadoras
é pautada pelo fim da opressão a sua classe,
raça, diversidade de gênero e geração
co municipal de saúde. Na ocasião, ele
disse que colocaria atendentes mais
“bonitas e simpáticas” para a população não ficar tão irritada.
Assim, nós, mulheres sindicalistas,
lutamos para que as nossas conquistas
obtidas nos últimos anos sejam mantidas. A radicalidade no enfrentamento
à violência contra a mulher se dá por

meio da aplicação efetiva da Lei n.º
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha). Para tanto, é necessário que a gestão amplie e implemente políticas públicas que garantam os
serviços de atendimento, a segurança e
a proteção de mulheres e meninas em
todas as situações de violência doméstica e familiar, de abuso e agressões,

seja em nível individual e particular
ou no nível público e da vida coletiva.
Também é necessária a ampliação dos
serviços de saúde e assistência social.
As trabalhadoras curitibanas, que já
convivem com a realidade da dupla e
até tripla jornada não vão fazer o jantar
quando terminarem as suas atividades
profissionais. Muitas das servidoras
lidam com responsabilidades do lar e
participam da militância sindical. No
entanto, não vão aceitar políticas públicas assistencialistas que reforcem
apenas a feminilidade, ou seja, ações e
estratégias para a dominação patriarcal
das mulheres que se transformam em
ferramentas para mantê-las em posições sociais inferiores às dos homens.
Entendemos que não basta criar uma
coordenadoria de política para as mulheres dentro de uma coordenadoria geral
de direitos humanos. É preciso garantir
recursos, dotação orçamentaria para a
criação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e implementar
políticas, programas e ações baseadas
no Plano Nacional de Políticas para
Mulheres 2013 -2015, da Secretaria
Nacional de Políticas Para as Mulheres,
defendidas pela pluralidade dos movimentos e organizações de mulheres e feministas que garantam direitos, avanços
e respeito nas relações de igualdade para
homens e mulheres em Curitiba.
A luta das mulheres trabalhadoras
é pautada pelo fim da opressão a sua
classe, raça, diversidade de gênero e
geração. O prefeito fala em “criação de
um grupo de estudos para encaminhamentos das propostas” sobre a questão
da mulher, mas não fez o mesmo quando decidiu encher a cidade de asfalto.
Assim, diferente do que expõe Rafael
Greca, vamos falar sim de empoderamento das mulheres e vamos exigir que
a administração municipal esclareça o
seu posicionamento em relação ao futuro das políticas públicas para as mulheres na cidade de Curitiba.
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Texto: Manoel Ramires
Manoel Ramires

3 CLIQUES

Manoel Ramires e Chico Camargo/CMC

Pacotaço da pancadaria

A

“Casa do Povo” só lhe pertence quando atende aos
interesses dos políticos. Pelo menos é o que parece
quando a população tentar impedir que leis sejam
aprovadas contra sua vontade. Em Brasília, a reforma trabalhista e o impeachment foram aprovados sobre forte aparato policial. O mesmo ocorreu no Rio de Janeiro, São Paulo
e Paraná, quando servidores públicos e estudantes foram
alvos de massacres. Seguindo a tendência de dialogar com
o cassetete, o prefeito Rafael Greca (PMN) encaminhou
projeto de lei com pacote de maldades sem antes dialogar
com os municipais. O prefeito, por meio de sua bancada e
líder de governo, Pier Petruziello (PTB), aprovou regime de
urgência para as votações que tomavam direitos dos trabalhadores. Nem quatro ocupações foram suficientes para
impedir o pacotaço. A luta e a truculência ficam registradas
em imagens que revelam o autoritarismo desses tempos.

Chico Camargo/CMC
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manoel ramires
jornalista
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CAPA

Manoel Ramires
jornalista

Dom
Grequinha Ii
Primeiro ano da gestão é marcado
por autoritarismo e oligarquia
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Pedro Ribas/SMCS

"Voooooolta,
Curitiba"

C

om este slogan, Rafael Greca (PMN) retornou a prefeitura de Curitiba após 21 anos (o primeiro mandato
foi de 1993 a 1996). Eleito com 461.736 votos, menos do que a metade dos votos brancos, nulos e de seu adversário Nei Leprevost (PSD) (568 mil somados), ele prometia
transformar a cidade, tornando-a novamente cartão-postal e
modelo para o Brasil. Greca não mentiu, nesse caso. Após
iniciar sua gestão com uma embolia pulmonar que o afastou
da gestão por alguns dias em janeiro, o novo prefeito colocou
mãos à obra. Ele aplicou à risca a volta cartilha neoliberal da
época em que governou: menos serviços públicos, mais impostos para a população e mais Estado para os empresários. O
grupo de Beto Richa (PSDB), governador do Paraná, voltava
a comandar a capital.
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De cara, Dom Greca tomou duas decisões polêmicas.
Primeiro cancelou a realização da Oficina de Música de
Curitiba estimada em R$ 900 mil. Depois mandou apagar
os feitos do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) do site da
Prefeitura. A atitude autoritária não passou despercebida
pelos curitibanos. Em março, com pouco mais de 60 dias
de gestão, a página da Prefeitura de Curitiba lançou enquete questionando se “os serviços da Prefeitura de Curitiba, nesta nova gestão, melhoraram?”. O prefeito saiu
derrotado na consulta. Pelo menos 55,3% dos “súditos”
disseram que os serviços pioraram, o que obrigou a comunicação a retirar a pesquisa do ar.
Nessa época, a cidade já respirava os ares de reajuste da
passagem de ônibus. Além de não entregar nenhum ônibus,
a primeira medida do prefeito foi aumentar a tarifa para os
passageiros de R$ 3,70 para R$ 4,25. Greca ainda acabou
com a tarifa domingueira. Um mês antes, o prefeito era flagrado em jantar com Donato Gulin, que junto com a família
é dono de 70% das linhas do transporte coletivo da capital.
Aliás, as portas da Prefeitura de Curitiba estão abertas
para os empresários e fechadas para os trabalhadores. De
um lado, Greca se utiliza das redes sociais para ofender servidores públicos e sindicatos, a quem chama de ervas daninhas, preguiçosos, entre outros. Em um episódio polêmico,
após uma servidora ser agredida na UPA Boa Vista, o prefeito teria dito que colocaria recepcionistas mais bonitas. A
graça foi repudiada pelo Sismuc. Em vídeo, servidoras afirmaram que necessitavam de mais estrutura e respeito, não
de piadas. Esse é apenas um episódio dos muitos que Greca
teve com os trabalhadores durante a aprovação do Pacote de Maldades que congelou salários e planos de carreira,
criou a Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal que, na
prática, retira mais recursos para os serviços públicos da cidade, e ainda aumentou alíquotas do Instituto Municipal de
Previdência de Curitiba (IPMC) de 11% para 14% e do ICS
de 3,14% para 3,9% (em discussão em dezembro de 2017).
Do outro lado, porém, os reajustes para as castas empresariais foram contínuos e generosos, como informa
a professora Josete (PT), que está na bancada de oposição: “Os grandes contratos têm sido renovados acima da
inflação. A Risotolândia teve um acréscimo de 14,58%
no período aproximado de um ano. Além disso, outros
grandes contratos como limpeza, tecnologia foram renovados sem licitação, com aval do Tribunal de Contas
(Contratos de Emergência). No caso do ICI (tecnologia),
o contrato é de gestão e, segundo a Prefeitura Municipal,
não houve nenhuma empresa interessada em participar e
apresentar propostas”, aponta Josete em entrevista que
pode ser lida nesta edição.
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PACOTAÇO
&
CONFLITOS
Seguindo o receituário de Maquiavel que
aconselha fazer todas
as maldades no início
de gestão, Rafael Greca encaminhou projeto
de lei à Câmara Municipal
de Curitiba em março sem
antes ter discutido com
os sindicatos. O “Plano de
Recuperação”,
conhecido
como “Pacote de Maldades” atacou diretamente os
servidores públicos. Com
o argumento de que a cidade estava sem receitas, a
proposta era congelar vencimentos até 31 de outubro. No entanto, quando essa data
chegou, a administração oficializou o congelamento.
“A proposta do prefeito Rafael Greca (PMN) não é
conceder o reajuste. É zero. Apesar dos estudos, a
gente não consegue antecipar qualquer quadro”, sentenciou Haroldo Neves, secretário de recursos humanos, no último dia de outubro.
Essa decisão gerou prejuízos financeiros aos trabalhadores acima de 35%, segundo o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Era apenas o ato final de um governo
que em 2017 aumentou alíquotas e ainda sacou R$
600 milhões do IPMC (a prefeitura abate o valor que
deveria repassar ao Instituto).
Com isso, o reinado de Greca reduziu as despesas
com pessoal de 50,6% no primeiro trimestre de 2017
para 44,43% no projetado para janeiro de 2018. Para
se ter uma ideia, o zero de reajuste se tornou o pior índice histórico, de acordo com levantamento do DIEESE. As maiores perdas salariais haviam ocorrido na
era do prefeito Cássio Taniguchi, entre 2000 a 2003.

BANCADA
DO PACOTAÇO
DA MALDADE

Essa decisão gerou prejuízos
financeiros aos trabalhadores acima
de 35%, segundo o Dieese

Naqueles quatro anos, os reajustes foram abaixo da inflação.
O menor índice foi de 3,92%, em 2000.
O sacrifício imposto aos servidores não ocorreu de mão
beijada. Desde que a bancada de situação, liderada pelo vereador Pier Petruziello (PTB), aprovou sucessivos regimes de
urgência, a Câmara Municipal foi ocupada quatro vezes na
tentativa de impedir a aprovação das leis. Mas como Greca
não estava disposto a recuar em suas maldades, a sessão que
aprovou o pacotaço em 26 de junho ocorreu na Ópera de Arame com apoio do governo do estado, que liderou a repressão
policial. Para a retirada de direitos, a Câmara Municipal presidida por Serginho do Posto (PSDB), gastou R$ 101 mil dos
cofres públicos. 27 vereadores foram favoráveis ao pacotaço.

Beto Moraes (PSDB)
Bruno Pessuti (PSD)
Mauro Bobato (PODEMOS)
Fabiana Rosa (PSDC)
Colpani (PSB)
Oscalino do Povo (PODEMOS)
Hélio Wirbiski (PPS)
Dona Lourdes (PSB)
Paulo Rink (PR)
Kátia Dittrich (SD)
Ezequias Barros (PRP)
Rogério Campos (PSC)
Maria Manfron (PP)
Mauro Ignácio (PSB)
Geovane Fernandes (PTB)
Cristiano Santos (PV)
Osias Moraes (PRB)
Julieta Reis (DEM)
Dr. Wolmir (PSC)
Pier Petruzziello (PTB)
Maria Letícia Fagundes (PV)
Sabino Picolo (DEM)
Tiago Ferro (PSDB)
Toninho da Farmácia (PDT)
Serginho do Posto (PSDB)
Tico Kuzma (PROS)
Zezinho do Sabará (PDT)
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TERCEIRIZAÇÃO
Se não bastasse atacar os servidores municipais, o prefeito
também tomou medidas para terceirizar serviços públicos.
Ele conseguiu aprovar na Câmara Municipal projeto de lei
que permite a utilização de Organizações Sociais em Curitiba. As OSs são rejeitadas no Brasil por serem alvo de denúncias de corrupção e falta de transparência.
Contudo, em novembro, uma liminar suspendeu as OSs
na saúde e na educação, desagradando Greca. Na decisão, o
juiz Eduardo Lourenço Bana, da 4ª Vara da Fazenda Pública
de Curitiba, alega que “não resta evidenciado nos autos a
escassez de recursos públicos ou de pessoal para a correta
prestação dos serviços públicos de saúde nas Unidades de
Pronto Atendimento por meio da Administração Pública direta ou indireta”.

R$ 39
milhões
a menos
e mais
buracos na
saúde

O dinheiro que sobra no asfalto
falta na saúde. De acordo com
o procurador do Ministério
Público de Contas do Paraná,
Gabriel Lèger, Curitiba retirou
R$ 39 milhões do orçamento
da saúde. O orçamento cai de
R$ 1,669 bilhão para R$ 1,630
bilhão.

Dinheiro
para
pirotecnia

Mesmo alegando não ter
dinheiro para pagar o reajuste
dos servidores municipais,
não faltou dinheiro para as
pirotecnias do fim de ano. De
acordo com o Diário Oficial,
Greca gastou R$ 424 mil em
lâmpadas, estrelas, estruturas de
ferro, vasos de cerâmica e outros
adereços para o “Natal de Luz”.
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R$ 150 milhões
para saúde das ruas

No primeiro ano de mandato, a prioridade de Greca é a "saúde dos
amortecedores e pneus dos carros". Em novembro, a prefeitura firmou
convênio com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil em
R$ 120 milhões para asfaltar ruas de saibro. Em outro acordo, com
o governo do estado, Greca consegui mais R$ 30 milhões para fresa
e recape de 47,32 quilômetros de asfalto em 59 ruas da cidade. Esse
valor é suficiente para construir 33 novos cmeis (na gestão anterior,
um equipamento saia por R$ 4,5 milhões na média).

IMPOSTAÇO
Em 2017, o prefeito também decidiu aumentar impostos para
os mais pobres. Os vereadores de Curitiba aprovaram o projeto
que desvincula a taxa de lixo do IPTU de Curitiba por 29 a favor a 2 contrários. Eles votaram também emenda do vereador
Bruno Pessuti (PSD) que estabelece isenção de 50% para imóveis até R$ 140 mil e para clubes e igrejas. Greca ainda tentou aumentar o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) na casa dos R$ 300 mil, mas perdeu a primeira batalha.
Esse confrontos foram retomados em dezembro e vencidos.
Em um, Greca aumenta o Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) em 4% para imóveis residenciais e 7% para terrenos.
Foram 26 votos favoráveis ao impostaço. Ele também reapresentou projeto que reajusta o Imposto Sobre Serviços (ISS),
mudança que “impactaria, por exemplo, os serviços prestados
para o SUS (Sistema Único de Saúde), atualmente isentos”,
como explica a imprensa da Câmara Municipal.
Para o vereador Felipe Braga Cortes (PSD), a "solução"
escolhida pelo prefeito em aumentar impostos para enfrentar a
crise prejudica a população. “São medidas adotadas sem planejamento, ou seja, não se discute nem se quer com os setores
que serão impactados diretamente com as alterações para se
ter uma avaliação se tais medidas realmente atenderão as necessidades orçamentárias. É necessário um estudo de impacto,
uma avaliação até mesmo via pesquisa do que foi adotado em
outros municípios para saber se realmente a medida que está
sendo proposta é viável e solucionadora para a cidade” argumenta. Veja nessa edição entrevista na íntegra.

São medidas adotadas
sem planejamento, ou seja,
não se discute nem se quer
com os setores que serão
impactados diretamente
Felipe Braga Cortes

Greca, primo
de Richa,
parente de
Sérgio Moro

Poucos sabem que Carlos Alberto
Richa, piloto de corridas e
governador do Paraná, é primo de
Rafael Greca de Macedo, prefeito
de Curitiba. Ambos descendem do
Capitão Manuel Ribeiro de Macedo,
um potentado local escravista do
início do século XIX no Paraná.
Beto descende do clã Macedo pela
genealogia da sua mãe, Arlete Vilela
Richa. Na verdade, as mulheres
estão em todos os lados, atrás, do
lado e muitas vezes na frente da
estratégia social dos emergentes
e dos novos atores econômicos e
políticos. Rosângela Moro, esposa
do juiz Sérgio Moro, é outra prima
e descendente do Capitão Manuel
Ribeiro de Macedo, bem como boa
parte da cúpula histórica do poder
executivo, legislativo, judiciário,
empresarial e cultural do Paraná.
"Nepotismo, Parentesco e
Mulheres”. Ricardo Costa de
Oliveira – sociólogo UFPR.

| DEZembro 2017/JANeiro 2018 | 35

CAPA

ATAQUES AO ICS
Como presente de Natal aos servidores, o prefeito resolveu encaminhar à Câmara Municipal de
Curitiba (CMC) o último item do
Pacote de Maldades. Nele, Greca aumenta a alíquota do ICS de
3,14% para 3,90%. A mensagem
de número 65 revoga a contribuição que a Prefeitura dá aos servidores em caso de doenças graves.
Os tratamentos que a prefeitura
quer deixar de contribuir são para
“tumores malignos; Mal de Hansen; Tuberculose; Moléstia da vista, possível de originar cegueira;
Demência; Cardiopatias graves
e doenças dos grandes vasos da
base; insuficiência renal crônica com indicação de tratamento
dialético ou transplante renal;
Síndrome da imunodeficiência
adquirida (SIDA/AIDS); Acidentes vasculares cerebrais”.

Greca fez
um ano autoritário
Vereadora experiente e professora
da rede municipal de ensino, Josete
(PT) avaliou o primeiro ano da
nova gestão de Greca. Para ela, o
ano está marcado por “atitudes
autoritárias do prefeito e também
da postura submissa da maioria das
vereadoras e vereadores”
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Chico Camardo/CMC

Raio X da Gestão Greca
professora Josete

Próxima parada, na conta de quem?
O folhetim do transporte público de
Curitiba ganhou novos capítulos no
fim do ano. Greca (PMN), aliado das
empresas, prometeu comprar 150 veículos novos a partir de 2018. Neste
ano ele reajustou a passagem em quase 15% em uma inflação de 4,57% no
acumulado dos últimos doze meses.
Além disso, reajustou a tarifa técnica
que é repassada às empresas de ônibus
e prometeu utilizar recursos do FUC
(Fundo de Urbanização de Curitiba)
na compra dos veículos. Já o ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) questionou
se esse procedimento não burla o edital e também cobrou posicionamento
de órgãos públicos como o Ministério
Público (MP/PR) e Tribunal de Contas
do Estado (TCE/PR).
A consolidação da boa relação do
prefeito com as empresas ocorreu ao
assinar com o Sindicato das Empresas
de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp) um termo de ajuste

para a renovação da frota de transporte
coletivo do município. “É uma medida
de virtude a construção desse termo de
ajuste para acabar com a disputa judicial que impede a modernização do
transporte coletivo”, disse o prefeito.
Dos 150 novos ônibus prometidos, os
primeiros 25 serão biarticulados que
entram em operação apenas em março
de 2018. É nessa época que ocorre a negociação salarial dos trabalhadores e o
reajuste da tarifa para os usuários.
O acordo foi criticado por Gustavo
Fruet, que havia comprado briga com
as empresas que assinaram contrato na
gestão de Luciano Ducci (PSB), aliado
de Greca. Para Fruet, o anúncio não representa nada de novo ou inovação. O
pedetista criticou a falta de transparência e expôs o que seria a volta dos grandes negócios. Fruet também questionou
se esse acordo não está alterando o edital
que definiu o contrato e porque está sendo aberto mão de todas decisões existen-

tes, administrativas e judiciais. Para o
ex-prefeito, é importante que TCE e MP
cobrem os gestores sobre a propriedade
desses novos veículos. Ele lembrou que
existe um parecer do TCE que necessita
de concordância para homologação.
“Quem fica com os veículos? Quanto
tempo demorará para regularizar a frota,
considerando que os 150 veículos por
ano, também incluem os que vencem
no mesmo ano? As empresas continuam
obrigadas a renovar a frota? E se elas
não renovarem?”, cobrou o ex-prefeito.

Ágora | Quantos pedidos de informação a senhora fez ao executivo e os temas abordados?
Professora Josete | Neste

readora. No entanto, acredito que a posição dos vereadores piorou. Os projetos
do Executivo são aprovados com pouquíssimos questionamentos que partem
apenas do Bloco de Oposição. Raramente a base de apoio faz indagações.

passiva, os regimes de urgência dificultam ainda mais o debate e o aprofundamento dos temas. Acredito que muitos vereadores votaram sem ter todas
as informações necessárias e a compreensão do impacto destes projetos
na vida das servidoras e servidores. Em
relação aos projetos que previam aumento de impostos, houve a votação
do projeto que tratava da desvinculação da taxa de lixo do IPTU. Os projetos que tratavam de alterações nas
alíquotas do ITBI e ISS foram retirados
pelo Prefeito, foram reapresentados
agora no mês de novembro (e aprovados), juntamente com o projeto que
prevê a revisão da Planta Genérica do
município e consequente reajuste do
IPTU. Já foi aprovado regime de urgên-

ano, encaminhamos 17 pedidos de informações. Desde o "Balada Protegida"
aos recursos da Prefeitura Curitiba, passando por terceirizações via Organizações sociais também.

Ágora | Do governo Fruet para
o Greca, qual é a mudança do Legislativo com o Executivo? A Casa
tem uma própria ou atua conforme os interesses do prefeito?
Josete | Infelizmente, o Legislativo
está mais submisso ao Executivo. Esta já
era uma postura presente desde o primeiro mandato em que atuo como ve-

Ágora | Muitas votações importantes com transformações
na vida de servidores públicos
e aumento de impostos ocorreram em regime de urgência. Isso
inviabilizou debates aprofundados? Os vereadores votaram
conforme orientação de bancada e podem ter votado sem ter
todas as informações?
Josete | Certamente. Como grande
parte dos vereadores tem uma postura

Dos 150 novos ônibus
prometidos, os primeiros
25 serão biarticulados
que entram em operação
apenas em março
de 2018
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PROMETEU E DESCUMPRIU
EDUCAÇÃO
Greca prometeu realizar estudo nas
unidades de educação municipal
a fim de identificar possíveis
espaços para a educação infantil,
aumentando o número de vagas
para a população de 0 a 5 anos.

Como está:
Quer redimensionar a relação adulto/
criança aumentando o número de
crianças atendidas por profissional,
modificando o atendimento e
reduzindo a qualidade pedagógica.
Isso piora o aprendizado.

cia dos projetos que dispõem sobre o
ISS e revisão da Planta Genérica.

Ágora | Em 2016, na Lei Orçamentária Anual, as contas de
município estavam em dia, inclusive com reajuste dos servidores garantidos. O que mudou,
na opinião da senhora, que “a
fonte secou” em 2017, salários
foram congelados e carreiras estagnadas? Faltou transparência
na apresentação dos números?
Josete | É um conjunto de coisas.
Há problemas de arrecadação no município de Curitiba, mas também há falta
de transparência. Algumas informações
só se tornaram públicas quando Gustavo
38 |
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Greca disse que ia investir no
contra turno, para prática de
esportes, cultura, música e
reforço pedagógico.
Greca disse que ia aumentar
significativamente a rede
de parceiros para aumentar
a oferta de vagas para
crianças de 0 a 3.

Como está:
Criou lei que possibilita a gestão de
recursos públicos por Organizações
Sociais, desobrigando o poder
público de garantir educação
pública. Uma liminar no fim de
novembro suspendeu as OS em
Curitiba.

Fruet se elegeu e não houve a sucessão
do mesmo grupo político à frente da
gestão. Apurou-se que havia dívidas não
registradas no orçamento, ou seja, não
havia recursos para o pagamento das
mesmas. Greca apresentou um crédito
adicional (proposta de alteração da Lei
Orçamentária) no valor de dois milhões
e cem mil reais, com dados contraditórios, não permitindo uma análise precisa
para a comprovação das dívidas do município. Outro aspecto a ser pontuado
diz respeito às prioridades estabelecidas
por uma gestão, obviamente a valorização das servidoras e servidores municipais não é prioridade para o Prefeito
Rafael Greca, que aplicou o Ajuste Fiscal,
mexendo no bolso dos servidores.

Como está:
Substituiu o programa
“PASE”(programa de atendimento
sócio esportivo) pelo programa
“Escola + Educação = 10”,
promovendo apenas atividade
esportiva para alunos da rede
municipal de educação. Porém,
apenas uma hora de prática e
não como o contra turno em
período integral. Já nos outros
equipamentos o programa continua
no mesmo formato do PASE.

Ágora | A gestão de Greca é
voltada para os empresários?
Contratos no transporte, lixo,
alimentação são mantidos e renovados acima da inflação?
Josete | Sim. Os grandes contratos têm sido renovados acima da
inflação, por exemplo: Risotolândia
teve um acréscimo de 14,58% no período aproximado de um ano, a passagem do transporte coletivo teve
um acréscimo de 12,12%. Além disso, outros grandes contratos como
limpeza, tecnologia foram renovados
sem licitação, com aval do Tribunal
de Contas (Contratos de Emergência).
No caso do ICI (tecnologia), o contrato é de gestão e, segundo a Prefei-

Greca prometeu promover concurso e
promoções condicionados à avaliação
de práticas, psicológicas e teóricas
atrelados ao plano de cargos e salários.

Outro aspecto
a ser pontuado
diz respeito
às prioridades
estabelecidas
por uma gestão,
obviamente
a valorização
das servidoras
e servidores
municipais não é
prioridade para
o Prefeito Rafael
Greca, que aplicou
o Ajuste Fiscal,
mexendo no bolso
dos servidores

Como está:
Uma das medidas do pacotaço foi o
congelamento dos planos de carreira e a
criação de uma comissão de reavaliação.

Professora Josete

tura Municipal, não houve nenhuma
empresa interessada em participar e
apresentar propostas.

Ágora | Assim como os servidores estaduais, os municipais
foram alvo de massacre na Ópera de Arame. Que lembranças a
senhora traz das ocupações e da
violência do Estado?
Josete | Foram dois momentos de
enfrentamentos, muito duros. Acredito que, nacionalmente, ocorre uma
criminalização dos movimentos sociais, incluindo o movimento sindical.
Temos acompanhado ações violentas
em diversos estados e municípios.
No Paraná, temos um governador

que não dialoga e impõe a retirada
de diversos direitos das servidoras e
servidores estaduais. Em Curitiba, não
é diferente. Desde o primeiro mês da
Gestão de Greca temos acompanhado uma série de medidas autoritárias,
como o cancelamento da Oficina de
Música, evento que já era tradicional
em nosso município. Em seguida, a
antecipação do reajuste da tarifa do
transporte coletivo, no mês de fevereiro. A partir daí, anuncia o Pacote de
Ajuste Fiscal, onde seu alvo principal
são as servidoras e servidores, não
dialoga em momento algum com as
entidades sindicais e, de forma autoritária, impõe medidas que vão desde o
congelamento dos salários e carreiras

até a criação de um fundo complementar de previdência.
As ocupações e enfrentamentos
que ocorreram na Câmara Municipal
foram consequência das atitudes autoritárias do Prefeito e também da
postura submissa da maioria das vereadoras e vereadores. O desfecho foi
trágico, envolvendo um enorme efetivo, tanto da Guarda Municipal como
da Polícia Militar. Vereadores, aos invés de mediar a situação, preferiram
ficar ao lado do Prefeito, refugiando-se na Ópera de Arame para votar
“em segurança”. Os representantes do
povo fugiram da Casa do Povo. Lamentável! Diante de tanta barbárie, só
nos resta a indignação!
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PROMETEU E DESCUMPRIU
MOBILIDADE
URBANA

Greca disse que ia criar
uma tarifa diferenciada,
em horários alternativos
diminuindo a sobrecarga
nos horários de alto fluxo.

Prometeu renovar e
qualificar a frota de
ônibus.

Prometeu o fim do subsídio
que a prefeitura injeta
no sistema municipal de
transporte.

Como está:
Subiu a passagem de ônibus
de R$ 3,70 para R$ 4,25, alta
de 14,86%. A promessa é
colocar 25 novos veículos
rodando em março de 2018.

Como está:
Em novembro, Greca autorizou
o reajuste da tarifa técnica de
R$ 3,7985 para R$ 4,0656 e
ainda abriu mão de discutir 23
ações judiciais.

Como está:
Eliminou a passagem de
ônibus “domingueira”,
com o aumento de R$2,50
para R$ 4,25.

Aumentar impostos
não é a solução
As medidas de Greca contra a
sociedade sofreram rejeição
da população e da bancada de
oposição. Entre eles, o vereador
Felipe Braga Cortes (PSD). Nesta
entrevista ele destaca que
mudanças graves foram aprovadas
sem debate aprofundando. Confira
40 |
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Chico Camardo/CMC

Raio X da Gestão Greca
Felipe Braga Cortes

Pedro Ribas / SMCS

AÇÃO SOCIAL
Na Ação Social (FAS), Greca
disse que ia trabalhar de forma
mais consistente, efetiva, com
um olhar cuidadoso para os
moradores de rua, os cidadãos
com necessidades especiais, a
população marginalizada.

Como está:
Fechou guarda-volumes na
Praça Osório, Casas de Abrigo,
Condomínio Social. De acordo
com o Movimento Nacional da
População de Rua, Curitiba adotou
política higienista, expulsando
pessoas dos centros da cidade.

Ágora | O senhor atua na bancada de oposição ao prefeito
Rafael Greca (PMN). Quais as
principais discordâncias que o
senhor tem com a gestão atual
gestão?
Felipe Braga Cortes | As discordâncias são referentes a forma como
foram apresentados alguns projetos, no
caráter de urgência, sem antes acatar as
medidas que tinham sido prometidas
durante a campanha eleitoral, como é
o caso da diminuição dos cargos comissionados da Prefeitura. Além disso,
algumas questões entram em discordância com recomendações de órgãos
fiscalizadores de suma importância,
como Ministério Público. Uma delas é

referente ao aumento da passagem de
ônibus. Ou seja, a discordância é pela
própria incoerência de discurso da Prefeitura quanto ao que foi prometido e o
que realmente foi feito.

Ágora | Uma das marcas da
gestão é a elevação de impostos para a sociedade. Alta principalmente para a população
mais pobre como a taxa do lixo
e aumento do ITBI para imóveis
até 300 mil reais? Como o senhor
avalia essa política?
FBC | São medidas adotadas sem
planejamento, ou seja, não se discute
nem sequer com os setores que serão
impactados diretamente com as altera-

ções para se ter uma avaliação se tais
medidas realmente atenderão as necessidades orçamentárias. É necessário um
estudo de impacto, uma avaliação até
mesmo via pesquisa do que foi adotado em outros municípios para saber
se realmente a medida que está sendo
proposta é viável e solucionadora para
a cidade.

Ágora | Em um cenário de crise, aumentar impostos para a
população de um lado enquanto
corta serviços públicos é o melhor caminho para a recuperação das finanças da cidade ou
isso é um Pacote de Maldades?
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CAPA

SAÚDE
Reorganizar todos os
109 Postos de Saúde e
as 9 unidades 24 horas
garantindo a oferta
de medicamentos e
insumos para o adequado
atendimento à população.

Reestruturar os
programas de
hipertensão, diabetes
e atenção aos idosos
com patologias
crônicas.

Como está:
Fechou a UPA Matriz. A
UPA CIC foi fechada para
reformas e não reaberta até
dezembro.

Como está:
Foram mantidas as
mesmas estruturas
deixadas por Fruet em
dezembro de 2016.

cote de maldades, pois eu não estou
do outro lado para saber qual é a real
intenção. O que posso afirmar é que
são medidas questionáveis, afinal de
contas algumas questões são adotadas indo no sentido contrário do que
outros municípios estão fazendo e
não ficou ainda claro o motivo de não
buscar outras soluções, como o corte
de comissionados, enxugamento de
departamentos ou até mesmo uma
revisão das funções.

Ágora | Greca não conseguiu, na
primeira tentativa, aumentar o ISS
(Imposto Sobre Serviços). O senhor
foi contra o projeto, por quê?
FBC | A situação econômica do país
42 |
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está vulnerável ainda e qualquer
acréscimo de imposto só irá trazer
mais dificuldade para quem oferta e
quem necessita do serviço. Volto a dizer, não se pode tomar medidas sem
estudo de impacto. E a prova de que
isso não foi feito é que quando começamos a levar para as entidades essa
proposta, as entidades reagiram e a
Prefeitura teve que recuar.

Ágora | Na sua avaliação, a
Câmara ficou à mercê dos interesses do prefeito com tantos
regimes de urgência? O que precisa ser mudado nessa relação?
FBC | Ficou nítido que a Câmara se curvou às demandas da Prefeitura, inver-

tendo o seu papel, que é o de fiscalizar
o Executivo. Precisamos voltar a ter uma
independência na execução dos trabalhos legislativos. Essa inversão de papel
é prejudicial para todo mundo, principalmente para a população.

Ágora | A saída para a crise financeira e fiscal é apenas apertar no bolso e nas políticas para
a população?
FBC | Com certeza não. É dar o exemplo. Diminuir gastos internos, que
consequentemente diminui licitações
para água, café, etc. É dar o exemplo
antes de tudo.

Ágora | Valeu a pena o conflito

Reestruturar o
Programa Mãe
Curitibana,
reestabelecendo a
vinculação do parto

Como está:
As estruturas são as
mesmas deixadas pelo
ex-prefeito. A unidade
Mãe Curitibana não
teve aumento de
equipe.

Novo modelo de
agendamento
de consultas nos
Postos de Saúde

com os servidores públicos para
aprovar o pacotaço? Onde estão
os resultados do ajuste fiscal
aprovado com tanta pressa?
FBC | Um confronto como o que
ocorreu nunca vale a pena. Não resulta em bons frutos para ninguém. Os

Transformar as
UPAS em Unidades
24 horas, tirando
de lá os pacientes
graves

Em um ano,
ampliar 50
novos leitos de
UTI

Como está:
Os pacientes continuam
aguardando até seis dias
pela internação, segundo
o sindicato. Não foi aberta
procura direta em hospitais
para casos graves.

Como está:
No fim de
novembro, visitou
obras do Hospital
do Trabalhador,
prometendo 88 leitos
novos

Como está:

Na avaliação do Sismuc, aplicativo implementado criou
fila de espera virtual. Mesmo com aplicativo, o usuário
depende da avaliação da enfermagem para atendimento,
não garantindo o atendimento no mesmo dia.

resultados ainda não posso afirmar
que vi, as pessoas continuam cobrando diversas melhorias e a Prefeitura
continua solicitando verbas para melhorias. Vale lembrar que o Plano de
Carreira foi aprovado por muitos dos
vereadores na gestão passada e que

mudaram de posição sem um estudo
que justificasse tal mudança. Além do
mais, como já disse, era uma questão
que durante a campanha eleitoral foi
muito explorada e, podemos dizer
hoje, de maneira maquiavélica, então
a pressa ainda não se explica.

A situação econômica do país está vulnerável ainda e
qualquer acréscimo de imposto só irá trazer mais dificuldade
para quem oferta e quem necessita do serviço. Volto a dizer,
não se pode tomar medidas sem estudo de impacto
| DEZembro 2017/JANeiro 2018 | 43
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Ludimar Rafanhim
Especialista
em previdência pública

Entenda a Reforma
da Previdência
Trabalhadores serviram de bode expiatório para governos “enxugarem” o estado

A

Marcos Corrêa/PR

PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) traz profundas mudanças no Regime
Geral da Previdência Social e nos
Regimes próprios dos servidores públicos. Para os novos segurados passa a existir apenas aposentadoria por
idade, aos 62 anos para mulheres, 65
para homens, 60 para professores e
professoras. A idade mínima será
aumentada em um ano toda vez que
o IBGE verificar que houve aumento de um ano na expectativa de vida
dos brasileiros. Para os servidores
públicos, aumentará a idade mínima
mesmo para os atuais, a depender do
tempo que faltar para se aposentar no
dia em que for, se for, promulgada a
Emenda Constitucional.
O tempo mínimo de contribuição
para todos passa a ser 25 anos e o valor da aposentadoria é 70% da média
aritmética simples de todo o período,
acrescido de 1.5% ao ano entre 26 e
trinta anos, 2.0% por ano entre 31 e
35 anos e 2.5% ao ano entre 36 e 40
anos de contribuição. Para se aposentar com 100% da média precisa ter 40
anos de contribuição. Para os atuais
segurados há uma regra de transição
que aumenta o tempo de contribuição.
Depois de explicadas as regras permanentes e as atuais será abordada a regra de transição.
Atualmente, existe aposentadoria
por idade no Regime Geral da Previdência Social (Homem 65 anos e
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A aposentadoria por tempo de
contribuição e idade nos regimes
próprios, para aqueles que não
adquiriram o direito até 31 de dezembro
de 2003, pode ter duas formas de cálculos

mulher 60), mas existe também aposentadoria por tempo de contribuição
(Homem 35 anos e mulher 30 anos,
professores 30 anos, professoras 25
anos). Para ter direito à aposentadoria
por idade deve ter 15 anos de contribuição e corresponde a 70% da média
aritmética de 80% dos melhores salá-

rios de contribuição, acrescido de 1% a
cada ano de contribuição.
A aposentadoria por tempo de contribuição no Regime Geral está sujeita
à incidência do chamado fator previdenciário que reduz o valor da aposentadoria a depender da idade, quanto
mais jovem menor o valor.

Servidores Públicos

Nos regimes próprios dos servidores públicos, onde tenham
sido instituídos, a aposentadoria é por idade e tempo de contribuições conjugadas (homem 35 anos de contribuição com
60 anos de idade e mulher 30 anos de contribuição com 55
anos de idade, professores e professoras têm reduzidos 5
anos nos dois critérios). Há também aposentadoria por idade aos 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. Para
ter direito a aposentadoria por idade precisa ter 10 anos de
contribuição e o valor é proporcional ao tempo de contribuição. Ex.: Com dez anos de contribuição é 10/30 da média
para mulheres e 10/35 para os homens.
A aposentadoria por tempo de contribuição e idade nos
regimes próprios, para aqueles que não adquiriram o direito
até 31 de dezembro de 2003, pode ter duas formas de cálculos, segregando os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 e aqueles que ingressaram depois dessa data.
Quem ingressou antes da data mencionada pode ter direito à aposentadoria com a integralidade da última remuneração e paridade com o servidor ativo se, além da idade
mínima e tempo mínimo de contribuição, tiver também
20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo.
Quem ingressou a partir do dia 1 de janeiro de 2004 terá
sua aposentadoria calculada sempre pela média dos 80%
melhores salários de contribuição e sem paridade com servidor ativo. Se a média for maior que a última remuneração prevalece a última remuneração, se a média for menor
que a última remuneração prevalece à média. Para quem
ingressou até 19 de fevereiro de 2004 ainda tem aposentadoria com base na integralidade da última remuneração,
se cumpridos os requisitos mencionados anteriormente. O
conceito de última remuneração varia um pouso de RPPS
para RPPS, a depender das verbas sobre as quais incidiu
contribuição previdenciária.

Aposentadoria
por invalidez

Ela ocorre sempre a integralidade da média
no Regime Geral. Nos regimes próprios pode
ser integral nos casos de acidente de trabalho
e doenças graves e incuráveis, proporcional
quando em razão de outras doenças.

Temer aumenta
tempo de trabalho

40
anos

trabalhando para
aposentadoria integral

62 anos

para mulheres

65 anos

para homens

quanto mais jovem se
aposentar, menor é o valor

Empresários
devem à
previdência

Um dos destaques do relatório da CPI da
Previdência aborda o rombo provocado pelo
não recolhimento de recursos via empresas. O
texto da CPI afirma que a JBS é a maior devedora
da previdência social (R$ 2,1 bilhões). Mesmo
assim, a empresa obteve vultosos empréstimos
do BNDES a despeito de sua sabida condição
de mega-devedora. “Empresas importantes
como a JBS, com uma dívida de R$ 2,4 bilhões,
a Associação Nacional Luterana do Brasil, R$ 1,8
bilhão, a Marfrig Global Foods, R$ 1,1 bilhão,
o Instituto Candango de Solidariedade R$ 850
milhões, instituições financeiras como o Banco
do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco,
entre outros, compõem um extenso rol de
devedores”, define a CPI. De acordo com os
cálculos do SINPROFAZ a dívida previdenciária
levando em conta as três esferas de governo
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PEC propõe que
aposentadorias
somente serão
integrais
em caso de
acidente de
trabalho
e sempre
pela média
aritmética
Nos atuais regimes, há
aposentadoria especial
para os deficientes (Lei
Complementar 142),
expostos aos agentes
insalubres, perigosos
e atividade de risco. É
uma modalidade de
aposentadoria integral
sem requisitos de
idade mínima. Pela PEC
mantém-se apenas para
deficientes e atividades
insalubres, mas aumenta
o tempo mínimo de
exposição e passa a
exigir idade mínima nos
dois casos.
A aposentadoria
compulsória dos
servidores públicos
continua aos 75 anos,
proporcional ao tempo
de contribuição sobre
a média aritmética.
A média aritmética,
para todos os casos
em que será usada,
será de todo o período
de contribuição. Hoje
descartam-se os 20%
piores salários de
contribuição.
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Frente
parlamentar
anuncia
combate à
reforma da
Previdência

Pela legislação atual podem ser acumuladas
pensões e aposentadorias. Pela PEC,
somente poderão ser acumuladas se a
soma das duas não for superior a dois
salários-mínimos. Fica ressalvado o
acúmulo de aposentadorias para quem
pode acumular cargos públicos. A pensão
por morte é 100% da aposentadoria ou
do salário de contribuição do gerador da
pensão. Para os servidores públicos, com
regimes próprios não é 100% desde 1 de
janeiro de 2004. É 100% até o teto do RGPS
(R$ 5.531,31) e 70% do restante.
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A Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa do
Senado (CDH) criou uma frente
para combater a reforma da
previdência. Eles afirma que
a reforma não será aprovada
da maneira que está sendo
defendida pelo governo. O
senador Paulo Paim (PT-RS)
eafirmou que a proposta de
tempo de contribuição presente
na reforma do governo levará
o trabalhador a se aposentar
próximo aos oitenta anos de
idade (Agência Senado).

Pensão por morte
Atualmente, o valor é devido aos
pensionistas, sendo 50% para viúvo ou viúva
e o restante para os demais dependentes.
Quando os demais dependentes perdem a
condição de pensionistas, a cota reverte ao
viúvo ou viúva.
Pela proposta, a pensão será de 50%
para o viúvo ou viúva e 10% para cada
dependente. Quando os dependentes
perderem a condição de segurados a cota
não reverte para viúvo ou viúva, portanto,
a pensão será de, no máximo 60%, já
que o viúvo ou viúva são considerados
dependentes.
A pensão por morte, no regime geral da
previdência, só é vitalícia para quem tiver
mais de 44 anos quando gerada a pensão,
desde dezembro de 2014 (Lei Federal 13135).
Pela PEC, a pensão deixa de ser vitalícia para
todos do regime geral e regime próprio
(servidores públicos), mantida apenas para
quem tiver mais de 44 anos no momento da
geração da pensão.

Brasileiros vão trabalhar mais para se aposentar
Os atuais segurados do
regime geral e do regime
próprio terão que contribuir
30% a mais sobre o tempo
que faltar no momento
que for, se for, promulgada
a Emenda Constitucional,
preservadas as demais
regras de idade e cálculo
da aposentadoria. Exemplo:
Aquela pessoa que
precisaria contribuir mais
10 anos terá que contribuir
13.anos no momento da
geração da pensão.
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Ocorrem as seguintes modificações:

a) A média não
será mais dos 80%
melhores salários
de contribuição,
mas de todo o
período para todos,
independente da
data de ingresso
nos regimes;

b) Os servidores públicos que
ingressaram até 31 de dezembro
de 2003 somente terão direito
à aposentadoria com base na
integralidade da última remuneração
e paridade com servidores ativos se
cumprirem a nova idade mínima de
65 anos para homens, 62 anos para
mulheres e 60 anos para professores
e professoras;

Novas regras
criam fundo
complementar
e teto da
aposentadoria
A PEC 287/2016 torna
obrigatória a criação de
fundos complementares em
2 anos. A partir da criação
do Fundo Complementar,
os servidores públicos
vinculados a regimes
próprios de previdência não
terão mais aposentadoria
integral pois ela estará
limitada ao teto do regime
geral do INSS R$ 5.531,31.
Quem ganha mais do que
isso contribuirá para o Fundo
Complementar e receberá
o que o mercado financeiro
render. Essa regra destrói
a carreira dos servidores
públicos pois farão toda uma
carreira para terminar com
aposentadoria no teto.
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c) Os atuais servidores terão aumentada sua idade
mínima até chegar às novas idades mínimas da
seguinte forma: no dia da promulgação da Emenda
Constitucional, verifica-se quanto falta de tempo
de contribuição para se aposentar, se faltar 3 anos
aumenta um na idade mínima e aumenta mais um
para cada dois anos seguintes. Ex: se faltam três
anos, aumenta um na idade mínima, se faltam 5
aumentam 2, se faltam 7 aumentam 3, e assim até
chegar às novas idades mínimas de 65, 62 e 60.

Contribuição
previdenciária
A contribuição previdenciária dos
servidores estaduais e municipais não
pode ser menor que a contribuição
previdenciária dos servidores federais. A
contribuição previdenciária dos servidores
federais está prevista em lei ordinária,
portanto, não precisa modificar a
Constituição para aumentá-la.
A Presidência da República editou a
Medida Provisória 805/2017 aumentando
de 11% para 14% a contribuição dos
servidores federais, portanto, repercutirá
para servidores estaduais e municipais.

Trabalhadores rurais
Atualmente, os trabalhadores rurais (produtor, o
parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o extrativista,
o pescador artesanal e seus respectivos cônjuges ou
companheiros e filhos) se aposentam com 15 anos
de atividade, tendo a mulher 55 anos de idade e o
homem 60 anos de idade. Não há uma contribuição
previdenciária específica para gerar a aposentadoria
pois contribuem de outras formas, principalmente
sobre a produção.
Pelo contido na PEC terão que contribuir por 25
anos cada um dos membros da família, com alíquota
não inferior a 4% do Salário Mínimo Nacional. Se não
contribuir não se aposenta.

Abono permanência
O abono de permanência é um benefício para aqueles servidores que adquirem o direito
a ser aposentar por algumas regras e permanecem trabalhando, correspondendo à
devolução integral da contribuição previdenciária feita. Pela PEC, o abono continuaria
existindo, mas será um valor que uma lei complementar definirá.
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Arte e Cultura
em Movimento

Editor Cultura Porém.net e cineasta

Corpos de
Fábrica
O curador Gaudêncio Fidelis, o mesmo que teve sua exposição
“Queermuseu – Cartografias da diferença na arte brasileira” censurada
pelo Santander Cultural em setembro deste ano, no Rio Grande
do Sul, está com uma nova mostra no Museu Oscar Niemeyer
(MON). É a exposição “Corpos de Fábrica”, com obras da artista Ana
Norogrando. A artista do Rio Grande do Sul vem recebendo especial
atenção acerca de seu trabalho, tendo passado pela 10ª Bienal do
Mercosul – Mensagens de Uma Nova América, em 2014, e pelo próprio
“Queermuseu”. Esta é a primeira exposição de grande envergadura fora
de seu estado de residência.
Para o curador, na obra de Norogrando “estão as questões de
gênero, a diferença como alteridade, a exclusão, os direitos do
indivíduo, a marginalidade da forma em uma perspectiva histórica
e a tecnologia como instrumento de transformação do corpo”. Ana
Norogrando desenvolve projetos em escultura e videoinstalação.
Divulgação

Para quem
estiver
passando os
meses de férias
em Curitiba,
as dicas são
boas. Curitiba
não tem
praia, mas tem
muito museu
e centros
culturais. É
aproveitar a
cidade mais
tranquila e se
deleitar.

Aristeu Araújo

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999
Até 04 de março de 2018
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 16,00 e R$ 8,00 (meia-entrada)
Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca
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Divulgação

Arte Aborígene
Intitulada “O Tempo dos Sonhos: A Arte Aborígene
Contemporânea da Austrália”, a exposição que trouxe
para a cidade mais de 70 obras ocupa a galeria da Caixa
Cultural. São pinturas, esculturas, litografias e bark
paintings (pinturas em entrecasca de eucalipto).
Aborígenes são os habitantes originais que povoam
a Austrália e ilhas próximas desde antes da chegada
dos europeus. Na década de 1970, o país passou a criar
políticas pela valorização e resgate dessas comunidades
e de suas culturas. É a partir desse período que a mostra
se foca, apresentando uma amostra rica e diversificada de
arte. As obras selecionadas situam-se entre a abstração e a
figuração. A maioria dos povos aborígenes utiliza símbolos,
e não a linguagem escrita. Os artistas selecionados já
estiveram com obras em museus renomados como o
MoMA e Metropolitan de Nova Iorque.

CAIXA Cultural

Rua Conselheiro Laurindo, 280
Até 07 de janeiro de 2018.
Terça a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 19h.
Gratuito

Divulgação

DICA PARA OUVIR
2017 acabou e chegou aquela hora de fazer os balanços,
as listas. Enfim, o que foi lançado que realmente ficou para
a história? A produção musical brasileira é muito ampla
e seria uma falta de responsabilidade tentar apontar o
“melhor” entre a safra atual. Mas sejamos sinceros, há
sempre preferências. E dentre as tantas coisas excepcionais
que apareceram por aqui – como o “Caravanas”, do
Chico Buarque, e “Esu”, do quase desconhecido Baco Exu
do Blues, para ficar apenas em dois exemplos – faço o
destaque mais do que merecido para o álbum “Espiral de
Ilusão”, do paulista Criolo.
Criolo todo mundo conhece do hit “Não existe amor
em SP”. O rapper que sempre passeou entre estilos mais
populares, como a MPB e o brega, lançou esse “Espiral...”
totalmente dedicado ao samba. São dez canções, nove
assinadas pelo próprio compositor. Uma preciosidade.
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Curtas

Manoel Ramires
jornalista

Projetos

polêmicos
Vereadores
apresentaram
projetos polêmicos
em 2017

Segunda sem carne e
merenda terceirizada

O

s vereadores
de Curitiba
não podem ser
“acusados” de não fazerem
nada no primeiro ano
da legislatura. Situação
e oposição discutiram
diversos projetos
encaminhados pelo prefeito
Rafael Greca (PMN).
Contudo, os debates foram
atropeladas por excessivos
regimes de urgência que
encurtavam o trâmite de
projetos impopulares como
a elevação de impostos
e o pacote de maldades
que congelou salário
de servidores e cortou
recursos públicos.
Por outro lado, além
de serem pautados pelo
prefeito, o legislativo,
que tem 16 dos seus 37
membros investigados
pelo Ministério Público do
Paraná (MP-PR), também
apresentou projetos
próprios. Muitos desses
polêmicos e envolvendo
questões morais. Confira.
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Escola sem partido ou
educação censurada?
Seguindo uma estratégia adotada
pelo MBL e pela bancada evangélica
conservadora, os vereadores Ezequias
Barros (PRP), Osias Moraes (PRB) e
Thiago Ferro (PSDB) apresentaram o
projeto “Escola sem partido”. No texto,
eles argumentam que “é necessário e
urgente adotar medidas eficazes para
prevenir a prática da doutrinação política
e ideológica nas escolas”. A medida gerou
embates com a comunidade escolar, que
acusa de tentativa de censura à educação
e intervencionismo na autonomia dos
professores. A Secretaria de Educação de
Curitiba se posicionou contra o projeto,
afinal, ele “não encontra respaldo na atual
política educacional do município de
Curitiba”. Para a secretaria, a escola “é um
espaço de pluralidade de ideias e que o
trabalho docente é exercido fundamentado
pela liberdade em desenvolver aulas
em que o conhecimento científico seja
abordado de forma crítica”.

O vereador Goura (PDT), junto à Fabiane Rosa
(PSDC) e Katia Dittrich (SD) apresentaram
projeto em que “proibia” a carne em cmeis
e escolas nas segundas-feiras. O projeto
sofreu resistência da comunidade escolar.
Um dos principais argumentos é que
muitas crianças só podem comer carne
justamente nas escolas. Posteriormente,
Goura retirou o projeto e iniciou o debate
sobre a merenda terceirizada em Curitiba. Ele
defende a estatização, assim como ocorreu
em Campinas. Suas principais críticas são
o monopólio de uma empresa que fornece
para mais de 500 equipamentos em todas
regionais e a qualidade da merenda ofertada.

Fiu fiu
Marinheira de primeira viagem, a vereadora
Maria Letícia (PV) quis mostrar serviço logo
de cara. Ela protocolou, em janeiro, projeto
multando em R$ 280 quem fosse flagrado
"cantando" ou causando incômodo com
palavras, gestos a mulheres. “Contra essa
forma de assédio sexual, alguns países pelo
mundo estão mudando a legislação nacional
e adotando medidas que criminalizam as
'cantadas' em locais públicos”, argumentou.
No entanto, Maria Letícia desistiu do projeto,
sendo arquivado em agosto
desse ano.

Mapas em Braile
Fraldários
em shoppings
Projeto da Professora Josete (PT) definiu
sobre a instalação de fraldários em
estabelecimentos onde o fluxo de pessoas
seja intenso, tais como shoppings centers,
restaurantes, hipermercados e aeroportos.
A vereadora justificou o projetos afirmando
que “por uma questão de acessibilidade e
garantia de saúde pública para as pessoas
que precisam usar fraldas, é necessário
garantir que os banheiros sejam adequados
e atendam necessidades diversas”.

Capital da cerveja
artesanal
Curitibano gosta de cerveja. Mais ainda se ela é
produzida na capital das Araucárias. Projeto da
bancada do PDT, Goura, Marcos Vieira,
Tito Zeglin, Toninho da Farmácia e
Zezinho Sabará, declarou Curitiba
a Capital da Cerveja Artesanal. Já
matéria de Bruno Pessuti
(PSD) introduziu a cidade
no calendário oficial
de eventos, o Festival
Paranaense de Cervejas
Artesanais. Como dizem
os alemães, prost!

Vereadores desabrigados

Roubou
o carro?
Prefeitura
paga

A Câmara Municipal aprovou projeto de lei que
desobrigou a prefeitura de construir uma nova
sede para o Legislativo em um prazo de até
quatro anos. Os R$ 58 milhões já economizados
foram doados à gestão. Atualmente, as sessões
da Câmara ocorrem no Palácio do Rio Branco.
Ele foi reformado e reinaugurado em março de
2014. Foram gastos quase R$ 1,3 milhões.

Vai de Uber

Cidade limpa, bolso vazio
Proposta de Helio Wirbiski (PPS) pretende multar quem
jogar panfletos ou os chamados “santinhos” em vias
públicas, praças, jardinetes ou outros logradouros. O
valor da penalidade passaria de R$ 400 para R$ 5.391.
Resta saber se a multa será aplicada em 2018, ano
eleitoral, e quem ficaria com o dinheiro.

Ainda dentro da necessidade de
legislar sobre a utilização pública
de espaços privados, a vereadora
Maria Manfron (PP) quis que
fossem multados shoppings,
supermercados e hospitais que
não disporem de mapas táteis
ou painéis em braile para guiar
pessoas com deficiência visual.
Para ela, “é nosso papel reduzir
essas limitações, obstáculos e
oferecer oportunidades iguais
a todos”.

Alvo de polêmica e confronto com taxistas,
o Uber foi regulamentado em Curitiba. Mas
os vereadores não são os donos do feito.
A regulamentação do serviço de carona
compartilhada foi arquivada pela Comissão
de Legislação, Justiça e Redação da
Câmara de Vereadores em agosto. Coube
ao prefeito Rafael Greca definir como será
pago pelas empresas que administram o
serviço, como Uber, 99 POP e Cabify. A
regulamentação do serviço foi estabelecida
pelo Decreto Municipal 1.302.

O vereador mestre
Pop (PSC) quer
que a Prefeitura de
Curitiba arque com
a indenização de
motoristas que tiverem
carros roubados ou
danificados em vagas
de estacionamento
regulamentado
(Estar). Segundo Pop,
é necessário realizar
uma adaptação nos
cartões. Ele não soube
estimar quantos carros
foram roubados em
2016 nessas condições.
Nesse ano, foram
arrecadados R$ 9.743
milhões em multas.
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Votos para 2018

P

edimos a uma criança que nos contasse quais são os seus votos
para 2018. E ela surpreendeu a equipe de Ágora. Dos quatro pedidos feito, três são pensando no bem coletivo. Os pedidos mostram
sintonia com o que está sendo debatido na sociedade. Mas, ao contrário do
discurso de armas, violência contra certas camadas da sociedade, a criança
preferiu desenhar ações que os adultos deviam tornar prioridade.
Seus votos são por Moradia Digna para todos, por mais educação e
mais saúde. E se der sortezinha, uma viagem de avião. Destino: São Paulo.
Que realize seus sonhos.
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A cidade que o
prefeito pinta não é a
mesma em que você vive

