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Os sindicatos e o ato de ler

N

o dia 2 de julho, o grupo “APP independente e democrática” promoveu, na cidade de Londrina, a
segunda etapa de seu curso de formação. Na primeira etapa houve falas sobre a necessidade de formação do
professor e a distribuição de leituras entre os professores dos
núcleos participantes. Nesse primeiro momento, o grande objetivo era o estudo da realidade brasileira. O mote era: como
transformar a realidade se eu não a conheço?
Mas o que eu quero chamar a atenção com este texto é
sobre a importância e a necessidade da leitura. A primeira
referência que eu faço é a Monteiro Lobato. Apenas isto:
“Somos o que lemos”. A segunda referência remete a Albert
Jacquard, em seu livro “Filosofia para não filósofos”. Nele,
ele fala sobre a alteridade e, ao falar dela, fala da solidão e
ao falar da solidão fala da companhia dos livros. “Eu tive a
sorte de povoar esta solidão com todos os autores encontrados nas prateleiras das bibliotecas e que foram bastante amáveis comigo; nunca zombaram de mim, levaram-me a desejar
contato com seres de carne e osso, que são mais inquietantes,
embora muito mais atraentes do que aqueles de quem só restam palavras”.
Mas quem eu quero mostrar mesmo é Roberto Saviano,
o escritor italiano, confinado pela proteção do Estado, que
investigou a máfia e que fala dos resultados da leitura de seus
livros e do respeito que ele nutre pelo seu leitor. O livro em
questão é “ZeroZeroZero”. Começo com uma citação sua,
retirada do Apocalipse: “Tomei o livrinho da mão do Anjo
e o devorei - na boca era doce como mel; quando o engoli,
porém, meu estômago se tornou amargo”.
A partir desta citação, Saviano nos dá um conselho: “Creio
que os leitores deviam fazer isso com as palavras. Metê-las
na boca, mastigá-las, triturá-las e por fim engoli-las, para que
a química da qual são compostas faça efeito dentro de nós e
ilumine as turbulências insuportáveis da noite, traçando a linha que distingue a felicidade da dor”. Localizei o versículo.
É João 10:10 e se quiser contextualizar é João 10: 1 a 11. O
apreço ao leitor rapidamente se transforma em admiração por
aquele que “subtrai um tempo importante de sua vida para
construir nova vida”. E continua:
“Nada é mais poderoso do que a leitura, ninguém é mais
mentiroso do que quem afirma que ler um livro é um gesto
passivo. Ler, escutar, estudar, compreender é o único modo
de construir vida além da vida, vida ao lado da vida. Ler é
um ato perigoso porque dá forma e dimensão às palavras, en-
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carna-as e as espalha em todas as direções”. Um pouco mais
adiante continua, agora já falando da importância de conhecer o mundo do tráfico internacional da droga. “Conhecer é
começar a mudar. Para quem não joga fora estas histórias,
não as ignora, sente-as como próprias, para essas pessoas vai
o meu respeito”. E ainda no mesmo tom, continua:
E junto com a proposta aos sindicatos de se preocuparem
com a formação de seus sindicalizados para que possam lutar
melhor, a minha última referência, que remete a Ray Bradbury, ao “Fahrenheit 451”, ao personagem Beatty, o bombeiro transformado em incendiário de livros, já que materiais
impermeáveis ao fogo o levam a procurar uma nova função:
“Um livro é uma arma carregada na casa da vizinha”. E voltando a Monteiro Lobato: Também somos o que não lemos.

14 livros foram
trabalhados
Alguns deles são indicações de
Antônio Cândido, outros são biografias
e romances e, ainda, alguns livros
mais recentes de interpretação de
nossa realidade: “O abolicionismo”,
de Joaquim Nabuco; “Ser escravo no
Brasil”, de Kátia de Queirós Mattoso;
“Tenda dos milagres”, de Jorge Amado;
“A América latina - males de origem”,
de Manoel Bonfim; “Índios no Brasil”, de
Manuela Carneiro da Cunha; Biografias
de Getúlio (Lira Neto), de JK (Cláudio
Bojunga) e Jango (Jorge Ferreira);
“Ditadura e democracia no Brasil”, de
Daniel Aarão dos Reis; “A doutrina
do choque”, de Naomi Klein; “O ódio
à democracia”, de Jacques Rancière;
“Como conversar com um fascista”, de
Márcia Tiburi e “A Tolice da inteligência
brasileira”, de Jessé Souza.

Gustavo Henrique Vidal
JORNALISTA

O ódio silencia
a sanidade

N

ão podemos admitir que sair à rua seja impossível.
Que vestir uma cor que nos agrada ou pensar diferente possa ser um impeditivo de vida em sociedade. Ultimamente, esses atos têm tornado milhares de pessoas
inimigas. Não são poucos os que encaram a divergência de
opinião como afronta e, quando junto aos seus pares, mostram
o pior da sociedade: o ódio.
Nesse cenário, o “simples” fato de odiar não significa apenas aversão ou repulsa. É o pior sentimento que o ser humano
pode revelar. Na coletividade, ódio é posto em prática sob a
forma da violência. E pode ser letal.
Em 2013, grupos aleatórios conquistaram força e tomaram
as ruas, pedindo mudanças na política. Tempos depois, esses
protestos ganham outra forma, contrários às pautas em defesa
do fortalecimento do Estado. Nasce, então, o grupo das “pessoas de bem”, a milícia da intolerância.
Em contraposição, as ruas são ocupadas pelos movimentos progressistas, que historicamente lutam por um Brasil mais
justo. Grupos que representam o gigante que nunca dormiu e
que passam a ser retaliados. A prática é crescente e percebida
sempre que suas camisetas vermelhas ou bandeiras com causas sociais e coletivas são expostas.
As agressões surgem pelo mínimo pensamento divergente,
levando a insanidade a invadir o dia a dia. Idosos, animais, mulheres. A violência é registrada apenas por aparentarem oposição ao “pensamento dominante” dos que se dizem “de bem”.
O velho e bom argumento, que sempre pautou a democracia, tem sido soterrado pelas frases curtas de pouco convencimento, mas de efeito moral devastador. Trabalhadores
sendo “transformados” em vagabundos; mães em “putas”;
professores em comedores de criancinhas.
Estejamos atentos para que não cometer o
mesmo erro, permitindo que a intolerância se sobreponha ao debate. Não sucumbamos às práticas fascistas.
Hostilizada por manifestantes pró
-impeachment, em 31 de julho, Letícia Sabatella cravou o desfecho deste
texto: “Eu sinto muito eles verem as coisas com tanto ódio”.
Mais amor, por favor.

O argumento tem sido
soterrado pelas frases curtas
de pouco convencimento, mas
de efeito moral devastador

Joka Madruga

Pensata

Pedro Elói

Leticia Sabatella foi
vítima da intolerância de
manifestantes pró-Temer
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Radar da Luta

Pedro Carrano
jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

Indígenas na América Latina
têm mais visibilidade

No sentido oposto
da destruição

A Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal)
calcula que, em 2010, cerca de 45 milhões de indígenas
viviam na América Latina. O contingente representa, então,
8,3% da população regional. O número é um avanço na
comparação com a estimativa de 30 milhões de indígenas
obtida em 2000. A Cepal considera que o aumento não foi
devido apenas ao crescimento demográfico, mas à maior
visibilidade que esses povos conquistaram em censos latinoamericanos.

O Encontro da Articulação dos Atingidos pela Vale
existe há nove anos e, no final de julho, reuniu Ongs,
sindicatos e populações afetadas pela mineradora
transnacional brasileira. Os atingidos pela destruição
causada pelos rejeitos de lama da Samarco/Vale
definiram uma marcha de Regência (ES) até Mariana
(MG), fazendo o caminho inverso da destruição. A
estratégia da empresa tem sido jogar a culpa do
desemprego nas próprias vítimas do estouro da
barragem. Os movimentos, por sua vez, são críticos
aos acordos entre governos estadual, federal e
a empresa. “Os atingidos não tiveram qualquer
participação nessa história”, afirma Sergio Monteiro, da
direção do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Petroquímicas do Estado do Paraná (Sindiquímica-PR).

Agrotóxicos
na alimentação

Leandro Taques

A agroecologia tem como um dos princípios o cultivo
de alimentos sem agrotóxicos e a partir de sementes
tradicionais ou crioulas. A opção busca melhores
condições de saúde para produtores e consumidores, e
a não poluição do meio ambiente. A contaminação dos
alimentos por agrotóxicos é uma realidade confirmada
por um Dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco), divulgado em 2015. Segundo a pesquisa, 70%
dos alimentos consumidos no país estão contaminados
por agrotóxicos, e 28% desses alimentos contém
substâncias não autorizadas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Essa é uma das linhas
principais de debate da 15ª Jornada de Agroecologia,
realizada na Lapa (PR) (Brasil de Fato Paraná).

cartoon

Júri no Rio
O júri do Tribunal Internacional pela Democracia
sentenciou que o Brasil está, de fato, vivendo um golpe
de estado. Os nove jurados, que vieram de outros países
para analisar o processo de impeachment instaurado
contra a presidente Dilma Rousseff, declararam que o
país sofre uma grave violação ao processo democrático
e à ordem constitucional (Brasil de Fato RJ).

Venda de terras
a estrangeiros
O projeto de lei 4059/12, que libera a venda de terras
rurais brasileiras para estrangeiros, tem preocupado
movimentos da causa agrária. De interesse da bancada
ruralista do Congresso Nacional, a proposta é vista
pelas forças de esquerda como uma ameaça porque
implicaria na desnacionalização do solo, dos recursos
naturais e e compromete a reforma agrária. O MST
promete intensificar a luta caso a medida seja aprovada.
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Do imposto sindical
à construção coletiva

T

Pedro Carrano

sindicato de base e o imposto sindical.
rabalhadores enfrentam diaO Sismuc reforça sua posição conriamente ataques aos seus ditrária a esta forma de financiamento.
reitos. A luta de todos os dias
O custeio fácil
O custeio fácil e obrigatório facilita a
é paga pela contribuição voluntária e
e obrigatório
criação dos sindicatos de gaveta, com
solidária de pessoas que compreenfacilita a criação
um “dono”, ignorando o protagonismo
dem como fundamental estruturar sindos próprios trabalhadores e trabalhadicatos e disputar um novo modelo de
dos sindicatos de
doras na sua organização.
vida, e não apenas de sobrevivência.
gaveta, com um
Mas, no sentido contrário, o impos“dono”, ignorando o
Independência | A construção de
to sindical abastece entidades fantasprotagonismo
um sindicalismo de classe e indepenmas, que utilizam desse embate diário
dente dos interesses de patrões e dos
dos trabalhadores para manter sindidos próprios
gestores públicos passa pela construcatos e, principalmente, são dirigentes
trabalhadores e
ção coletiva e a liberdade de escolha
pelegos em busca de arrecadação de
trabalhadoras na
de representação da base. Mas esta
um dinheiro fácil, embora legal.
sua organização
mudança deve partir da classe trabaO imposto sindical, além de ser a
lhadora, indicando novo eixo da liberforma de o governo influenciar na ordade e autonomia sindical.
ganização dos trabalhadores, é uma
Defendemos um sindicato autossustentável e plural, que
afronta aos direitos individuais de cada um de nós. Não cabe
respeite e ouça todos os pensamentos, onde todos os pensamais ao sindicalismo viver de uma arrecadação obrigatória.
mentos sejam somados e assim teremos um sindicato cada
A estrutura sindical brasileira, formada a partir da concepção corporativa, tem como eixo central a unicidade, um único
vez mais forte e de lutas.
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Agente penitenciário

coordenadora-do Sismuc
Joka Madruga | SINDARSPEN

Coordenadas
sindicais

Irene Rodrigues

Waleiska Fernandes
jornalista

O servidor
público
invisível
que só
carrega
a dor
Trabalhador
é sujeito a
condições
extremas de
estresse e
sobrecarga. Com
isso, o sistema
penitenciário
no Paraná é um
barril de pólvora
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T

rês placas de titânio na cabeça. Essa é a
lembrança física que carrega o agente penitenciário César Corrêa, 38 anos, agredido
no trabalho em junho, quando fazia a revista das
visitas na Cadeia Pública de Cascavel (CPC). “O
cara chegou fora da hora da visita e queria entrar.
Eu não podia permitir. Então, ele começou a me
chamar de tudo que é nome, disse que ia invadir
o local e que só sairia de lá à força. Eu disse que
ele estava me desacatando e que poderia ser preso.
Ele continuou. Era um ex-preso e tentou invadir.
Chamei a polícia para reforçar, mas também só tinha um policial. Nós dois tentamos pegá-lo e, no
enfrentamento corporal, ele me acertou”, relata.
Da violência física, Corrêa está se recuperando após a cirurgia no rosto. Voltou a trabalhar 45
dias após a agressão e seguirá em observação por
mais seis meses. Quanto às marcas psicológicas,
essas talvez nunca passem. Fazem parte da rotina
de trabalho. “O preso, quando quer chamar atenção, está com raiva, descarrega em quem trabalha
lá. Eles xingam, ameaçam, jogam urina, fezes”,
conta o servidor.
O agente penitenciário é responsável por manter a ordem, a disciplina, a custódia e a vigilância de detentos nas unidades prisionais. Além de
revistar as celas e as visitas, são eles que fazem
a movimentação dos presos dentro e fora do presídio: levam os detentos para tomar sol, receber
atendimento médico, assistir a aulas, fazer exames
fora da unidade, ir a audiências judiciais etc. Um
trabalho que requer alto nível de atenção e possui
um elevado grau de estresse, já que os agentes vivem sob o risco iminente.
A dura rotina de trabalho do agente penitenciário fica ainda mais pesada quando ele
precisa fazer um trabalho que deveria ser feito
por três. Segundo a Secretaria de Segurança
Pública do Paraná (Sesp), em 2013, o estado
tinha um déficit de 1.675 agentes penitenciários. De lá para cá, o número de presos do sistema penitenciário aumentou de 17 mil para
19 mil, elevando ainda mais essa deficiência.
Hoje, trabalham no estado 3.289 profissionais,
muitos dos quais em desvio de função.
Diante de tantas denúncias realizadas pela categoria, por meio do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná (Sindarspen), em maio e junho,
o Ministério Público do Paraná realizou inspeções
em três unidades, na Penitenciária Central do Esta10 |
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Agente penitenciário
do (PCE), no Complexo Médico Penal (CMP) e na
Casa de Custódia de Curitiba (CCC). As inspeções
foram feitas pelo Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Proteção aos Direitos Humanos (COPJDH) do MP. Os relatos dos servidores
ao promotor Régis Sartori só ratificaram aquilo que
os 14 volumes de documentos que o Ministério
Público possuía diziam: os agentes penitenciários
trabalham sob o regime de caos.

Falta de efetivo
A PCE tem cerca de 1.700 presos, tendo uma equipe de pouco mais de 30 agentes penitenciários por
plantão diurno e 20 noturno. Porém, ssegundo
o que a própria direção da unidade informou ao
Ministério Público, para dar conta da demanda da
unidade seriam necessários, no mínimo, 80 agentes na escala diurna e 40 na noturna por plantão. A
falta de efetivo obriga servidores como Amadeu
Ferreira Dias, de 57 anos, a trabalhar por 12 horas
seguidas de pé, fazendo sozinho uma tarefa que
deveria ser feita por quatro pessoas.
Já no Complexo Médico Penal, para atender à
demanda, a direção da unidade apontou para o MP
a necessidade de, pelo menos, o dobro dos 125 servidores. “Se a gente é agredido por um preso, tem
que trabalhar mesmo quebrado. Eu já fui agredido
várias vezes aqui e, uma vez, a minha perna quebrou. Tive que vir de muleta”, conta Laudelino de
Andrade, que trabalha há 27 anos no CMP. Ele
sozinho faz a movimentação e a guarda de dois
pavimentos de uma das galerias. Um trabalho que
deveria ser feito por quatro profissionais.

Violação de direitos
Para dar conta da demanda da
unidade seriam necessários, no
mínimo, 80 agentes na escala diurna
e 40 na noturna por plantão. A
falta de efetivo obriga servidores a
trabalharem por 12 horas seguidas em
pé, fazendo sozinho uma tarefa que
deveria ser feita por quatro pessoas

“A Lei de Execução Penal diz que o preso tem que tomar duas horas de banho
de sol por dia. Aqui na PCE esse direito
só é garantido uma vez por semana porque não existem agentes em quantidade
que dê para fazer essa movimentação de
presos em segurança”, relatou um agente da Penitenciária Central do Estado,
que prefere não se identificar. Segundo
a direção da unidade, são movimentados diariamente cerca de 800 presos,

levados para atividades como consultas
médicas, banho de sol, escola, transferências, etc. No dia da inspeção do MP
à unidade, em 31 de maio, esse procedimento foi feito por um efetivo de apenas 12 servidores.
A falta de agentes compromete
todo o sistema prisional. Sem profissionais, não podem ser garantidos os
direitos mínimos do preso, que cobra
diariamente do agente aquilo que é di-

reito seu e que o Estado não garante.
“Essa pressão se soma à sobrecarga
de trabalho do agente, elevando ainda
mais o estresse desse trabalhador, que
vai adoecendo. Além de tudo, a baixa
quantidade de agentes ainda aumenta
o risco de rebeliões na unidade, pois
prejudica a prática dos procedimentos de segurança”, avalia a presidente
do Sindicato da categoria, Petruska
Sviercoski.
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municipais

Mobilizações unem a categoria
Os agentes penitenciários do Paraná têm
se reunido em uma série de mobilizações
para pressionar o governo a aumentar o
efetivo. Uma das formas mais rápidas é o
pagamento das promoções e progressões
atrasadas. Com elas, haveria abertura de
vagas na classe de acesso à categoria.
Hoje, das 4.131 vagas disponíveis
na carreira, apenas 3.289 estão ocupadas, de acordo com os dados do Grupo
de Recursos Humanos da SESP, órgão
ao qual está vinculado o Departamento
Penitenciário do Paraná (Depen-PR).
Há ainda 842 vagas que poderiam ser

abertas, caso houvesse a promoção dos
servidores que completaram dez anos
de carreira, conforme determina a legislação ao pessoal do Quadro Próprio do
Poder Executivo (QPPE).
Em 2013, foi realizado um concurso
público, cujo prazo de validade expira
em julho de 2017, após prorrogação de
dois anos realizada em 2015. Há 1.200
aprovados para serem chamados.
No dia 20 de julho, mais de 400 agentes engrossaram a manifestação de servidores públicos estaduais na Praça Nossa
Senhora Salete, em frente ao Palácio Igua-

çu. Vindos de todas as regiões do Estado,
eles deixaram claro que não vão recuar
na luta e não descartam a possibilidade
de uma greve, caso Beto Richa (PSDB)
siga ignorando as reinvindicações da categoria. Após o ato, o Depen-PR informou
à imprensa que tem promovido mutirões
de saúde para os agentes penitenciários e
está desenvolvendo um projeto para oferecer atendimento psicossocial aos servidores. O sindicato da categoria rechaça a
existência dessas ações. “Basta perguntar
se algum agente conhece esses projetos”,
retruca Sviercoski.

Joka Madruga | SINDARSPEN

Atualmente, das 4.131 vagas disponíveis na
carreira, apenas 3.289 estão ocupadas, de acordo
com os dados do Grupo de Recursos Humanos
da SESP, órgão ao qual está vinculado o
Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR)
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Direção do Sismuc

Um sindicato com participação
– da raiz aos frutos

O

Sindicato dos Servigorias com diversos debates
dores Públicos Muem grupo e no plenário, oficinicipais de Curitiba
nas temáticas e momentos de
(Sismuc) é um patrimônio
confraternização.
dos servidores, e foi construíNossa entidade sempre
do por meio da luta de classes
esteve à frente de movimene da organização dos trabatos de embate político de
lhadores desde a sua fundaconquistas, e hoje não podeção, em um outubro de 1988.
ria ser diferente, pois nos enPor sinal, os outubros costucontramos em um período de
mam ser períodos de imporretirada de direitos da clastantes lutas dos trabalhadores
se trabalhadora, como, por
na História dos povos.
exemplo: a reforma previIntegrantes da atual gesdenciária, o aumento da carga
tão do Sismuc, “Nós Fazehorária semanal de trabalho,
Nossa entidade sempre esteve
mos a Luta”, reafirmamos a
junto com o aumento signifinecessidade da organização
cativo das terceirizações e a
à frente de movimentos
dos trabalhadores, por meio
privatização dos bens públide embate político de
dos coletivos das categorias,
cos. Com isso, o Sismuc terá
conquistas, e hoje não
assembleias, eleição dos deum papel importantíssimo na
poderia ser diferente, pois nos
legados sindicais por local
defesa desses direitos para o
de trabalho e por meio do
trabalhador.
encontramos em um período
Congresso da entidade, junto
O Sismuc é plural e forte.
de retirada de direitos da
à participação de conselhos
E para que esta pluralidade
classe trabalhadora
e fóruns representativos das
seja efetivada precisamos de
categorias e de avaliação e
você, servidor. Sua participafiscalização das políticas públicas. Nosso sindicato se ramifi- ção neste congresso e, depois dele, em nossas lutas do cotica como uma árvore, com a participação do servidor da base diano, é muito importante para a construção da linha de frente
(raiz) até os coletivos, cujas lutas geram frutos.
das batalhas diárias dos servidores. Só a nossa mobilização
O Congresso do sindicato é a maior instância delibera- poderá barrar o retrocesso.
tiva da entidade e acontece a cada três anos, sempre até um
As palavras de Paulo Freire nos confortam, nesses tempos
ano depois da posse da atual direção (ou extraordinariamen- em que a proposta de “Escola Sem Partido” na verdade é uma
te a qualquer tempo). Este é o 11º Congresso da entidade proposta de escola com professor amordaçado – afinal, educar
com o tema: “Unidos na Luta Vencemos” na Associação Ba- e lutar são atos de amor:
nestado, localizada em Praia de Leste (PR), com o objetivo
“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente
de construção da unidade entre os Servidores Municipais de a ele me adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível
Curitiba e a construção do plano de lutas da entidade para mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar
os próximos três anos. O Congresso é um momento de in- toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha
tegração importante entre os municipais de diferentes cate- utopia, mas participar de práticas com ela coerentes”.
Joka Madruga

Agente penitenciário
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Pedro Carrano

com colaboração de Manoel Ramires
Jornalistas

Escola sem Partido
é, na verdade,
Lei da Mordaça
Iniciativa é retrocesso: busca formar CIDADÃOS SEM PREOCUPAÇÃO CRÍTICA
para manter uma sociedade passiva e obediente

A

Também lhe cabe promover uma
ntes de iniciar qualquer
educação que inclua a diversidade
debate, é preciso assinalar
de gênero, assegurando que o ensique a nomenclatura dada
A lei da mordaça
no cumpra seu papel como previsto
ao Projeto de Lei “Escola sem partem a intenção de
em Constituição: em seu artigo 6°,
tido” está incorreta. O nome correestabelece-se a educação como um
to a ser usado é a LEI DA MORcensurar educadores
direito de todas e todos, bem como
DAÇA. Esse projeto não respeita
e estudantes diante
as condições para acesso e permaa pluralidade de ideias prevista na
das possibilidades
nência que devem ser proporcioConstituição Federal de 1988, que
nadas pelo Estado. Nesse sentido,
garante um sistema democrático
transformadoras da
é necessário compreender que nos
em que podemos pensar e agir de
aprendizagem, sendo
maneiras diferentes. Além disso,
tempos atuais nos deparamos com
propõe que as professoras e os proas drásticas estatísticas de homio conhecimento
fessores estejam em constante vigicídios relacionados a LGBTfobia;
um processo
lância, indo contra a liberdade de
com o racismo ligado ao genocídio
de construção
da juventude negra e periférica do
ensinar e a pluralidade de concepBrasil; com feminicídio e a cultuções pedagógicas, garantidas pela
permanente
ra da violência contra a mulher; e
Constituição e ressaltadas pela Lei
de Diretrizes e Bases (LDB) – ou
como o extermínio dos povos origiseja, impossibilita uma ampla aprendizagem.
nários, que vem caracterizando nosso país como um país que
A proposta não traz melhorias para sistema da educação pratica a intolerância fomentada ao ódio.
brasileira, considerando a conjuntura atual que demonstra a
A lei da mordaça tem a intenção de censurar educadores
grande evasão escolar. Os cortes nos programas de acesso ao e estudantes diante das possibilidades transformadoras da
ensino superior projetam a privatização das instituições públi- aprendizagem, sendo o conhecimento um processo de conscas de ensino. Enquanto isso, nos colégios estaduais ocupados trução permanente.
por estudantes secundaristas (como no caso da luta pela aliNesse contexto, a comunidade escolar, assim como as e
mentação digna durante o período escolar), reivindica-se nada os estudantes e os professores e as professoras, deve estar
além do que já está previsto na Constituição. É nítida a tenta- presente e em luta para defender um projeto popular para a
tiva de reorganização e fechamento de turmas nos anos finais educação. Colocar uma mordaça nas diversas concepções pedo Ensino Médio. São iniciativas de setores fundamentalistas dagógicas não faz avançar o sistema educacional do Brasil,
no intuito de formar um mecanismo de estruturação para a que já ocupa vergonhosa colocação de 60° entre 76° países
no ranking mundial de educação. Não podemos aceitar mais
manutenção de uma sociedade passiva e obediente.
O Estado, assim como a escola, são instituições sociais retrocessos; precisamos caminhar juntos por um ensino que
laicas. Pertence à escola a responsabilidade de dialogar sobre represente o povo, que seja gratuito e laico, que respeite os
o multiculturalismo expresso nas diversas culturas religiosas. direitos humanos e que esteja sempre aberta a novos debates.
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Considerado por analistas e militantes
que participaram da prefeitura de Gustavo
Fruet (PDT) como um prefeito de gabinete,
a realidade é que o gestor municipal deixa
um legado de, no mínimo, medidas ainda
incompletas. E ao final, uma reaproximação
com Beto Richa. Faltou coragem?

???
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Sentimento comum

H

- Se não é para
vir e mudar, para
que veio então?

A

firmou um entrevistado pela reportagem. Ele
preferiu não se identificar. É um quadro técnico que acompanhou por dentro toda a gestão
do prefeito Gustavo Fruet (PDT), de 2012 até agora, na
sua reta final.
Um dia depois da conversa, em frente à prefeitura, o
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que
agrega três áreas de ocupação surgidas no período que
coincide com a gestão, cortou um bolo, dedicado ao prefeito, torcendo para que a pauta do aluguel social fosse
implantada, um ano depois da sua aprovação.
Na habitual lista quilométrica que marca as promessas do programa de campanha, muita coisa foi apontada em 2012. Pouca coisa feita. A Prefeitura de Curitiba
apresenta números, no final da partida de uma gestão que
carregou expectativas e promessas de mudanças. Aluga
espaço em outdoors. Fala em aumento dos equipamentos: 410, entre 2011 e 2016. Anuncia também que realizou 30,19% de reajuste salarial acumulado para os trabalhadores do município, entre 2013 e 2016. Ao contrário,
os servidores municipais respondem que a gestão Fruet
limitou-se em três anos apenas à reposição da inflação.
A Prefs – como ficou conhecida nas redes sociais – não
repôs aos servidores públicos as perdas salariais ocasionadas entre os anos de 2000 a 2004.
“Dizer que houve ganho real teria que se referir à categoria como um todo. Não foram todos os que receberam”,
diz Irene Rodrigues, coordenadora do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc).
Já um militante sindical, candidato a vereador e
blogueiro das questões municipais, afirma que a gestão
Fruet herdou das gestões anteriores “uma terra arrasada
em quase todas as políticas públicas”. Ele aponta também a ajuda de recursos do governo federal para progra-
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mas realizados. Na sua avaliação, abriram-se canais de
diálogo – sobretudo no primeiro ano de mandato. Mas
há um grande porém:
Conforme a gestão ia passando, medidas contrárias
aos trabalhadores surgiram, tais como: a) o desconto de
dias de greve na Saúde e Educação; b) a implantação das
equipes mistas da Saúde, “o que quebrou a isonomia de
tratamento. Tivemos duas qualidades de servidores no
mesmo ambiente: os que ganham e os que não ganham”,
explica Irene; c) o descumprimento de acordos em mesa
de negociação que geraram leis suprimidas por decreto,
caso da Lei 14.442, Lei do Reajuste 2014 – alterada em
23 de dezembro de 2015. “Este foi o “presente de natal”
da categoria, fato que gerou a greve”, completa Irene.
Postos essenciais de gestões anteriores se mantiveram,
caso de Meroujy Cavet, atual secretária municipal de recursos humanos e antiga superintendente da Educação
de Beto Richa (PSDB).

á uma percepção comum entre dirigentes sindicais: as mudanças foram cosméticas e não tocaram nas questões de fundo da cidade. Neste caso, as
principais lacunas são a questão do transporte, a regularização das áreas de ocupação e vazios urbanos
e a revisão dos contratos dos aterros sanitários. “Não
tem nenhum tipo de iniciativa para questionar o poder
econômico na cidade, para segurar o preço da passagem de ônibus. Não há disposição de fazer grandes
mudanças na cidade”, comenta o sindicalista, ressaltando que a inoperância se amplia no momento de crise e falta de repasses de recursos do governo federal.
Um ponto comum na percepção da gestão
Fruet, político que migrou do PSDB para o PDT,
para uma aliança com o PT em uma cidade de domínio de tucanos, democratas e pedetistas de direita: talvez o prefeito não esperasse uma reação forte
dos servidores públicos e do movimento de moradia. Tanto no magistério quanto no serviço público
geral, greves, atos, paralisações e mobilizações se

Se essa casa
fosse minha

mantiveram. Nas áreas da Saúde, pelo pagamento
das horas extras, bem como a greve de cinco dias,
em 2014, pela pauta da Educação Infantil. A frágil
aliança que manteve se corroía.
“Havia mais o receio de se indispor com uma
categoria organizada do que necessariamente adotar um modelo de gestão que tivesse o trabalhador
como prioridade. Na questão da Previdência, por
exemplo, o que se vê é colocar na conta dos servidores”, afirma o militante sindical, apontando que o
diálogo na gestão Fruet foi sempre o último recurso.
No final, Fruet dá um giro em torno de si mesmo: recebeu a sinalização de reaproximação com o
governador do Paraná, Beto Richa (PSDB). Aproximou-se de quem havia conseguido se afastar no episódio dramático do dia 29 de abril de 2015, quando
mais de 200 trabalhadores são reprimidos. A Prefeitura, naquele episódio, acolhe os feridos, enquanto
Richa havia se limitado a declarações cínicas na
imprensa. Agora, Fruet retorna ao ponto de partida.

E

m sua pauta de campanha, Fruet se comprometeu
a desburocratizar o processo de aprovação de loteamentos populares, definindo prazos máximos para
isso. Falou também na produção e entrega de 15 mil
moradias para a população pobre. Agora, apresenta o
número indigesto de 10 mil regularizações e 10580 novas casas. A promessa de campanha era fazer 15 mil
novas habitações.
“Nossa impressão é que a maioria destas 10 mil casas foram iniciadas no governo Ducci. Além disso, a
grande maioria é de faixa 2, para o pessoal que tem mais
condições. Mas como paralisou o Minha Casa, Minha
Vida (MCMV), a prefeitura ficou a ver navios também.
Até que diminuiu o orçamento de 0,9% em 2015 para
0,6% em 2016. O MCMV 3 teve reajuste ínfimo para
Curitiba. Em São Paulo foi para R$ 96 mil. O que mostra no mínimo uma falta de lobby da Prefeitura”, afirma Fernando Marcelino, da direção do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST).
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Problemas administrativos: não tem desculpa

Professores continuaram em luta

O

O

quadro técnico que participou por
dentro da gestão concorda com a
percepção dos movimentos populares
de que falta enfrentamento por parte
de Fruet. Acredita, porém, que um dos
grandes problemas foi administrativo.
Além do mais, defende que a herança
maldita dos prefeitos anteriores (veja
check list) não justifica a falta de iniciativa. “Não teve coragem de fazer
essa mudança”, afirma.
E acredita que a organização deveria ser menos concentrada em Fruet e
mais descentralizada de acordo com
cada secretaria. Mas, para ele, prevaleceu o perfil centralizador do prefei-

compromisso de ampliar a hora-atividade para
33% da carga horária para os professores e educadores foi a grande ausência na pauta na avaliação da
educação infantil. Não houve política para a educação
de jovens e adultos, nem para os servidores. Mesmo
conquistando pontos como a mudança de nomenclatura e a implantação do Plano de Carreira, no caso da
Educação Infantil, os servidores não descansaram no
ponto e seguiram fazendo críticas à gestão.
“Para além do concurso: o prédio do Cmei não
funciona sozinho dentro do prédio. Construiu quinze novas obras, mas fecha berçários. A educação de
quatro a seis anos melhorou bastante, mas ainda tem
demanda reprimida e falta de planejamento”, afirma
Irene Rodrigues, da coordenação do Sismuc.

to. “As secretarias funcionam como se
fossem células à parte, que se reportam somente ao prefeito. E não tramitam entre si (...). Havia a proposta de
Câmaras Temáticas. Neste sentido, as
coisas não caminham. Lógico que tem
herança, mas se a gente deixar assim,
a gente vai deixar essa herança para
quem vier. Quem é que vai mudar?”,
provoca. O detalhe é que o programa
inicial de Fruet fala em desconcentração e administrações regionais fortalecidas, mas não houve avanços para o
debate sobre orçamento participativo,
câmaras setoriais ou algum método
mais democrático de gestão.

E a organização da população?

“

- Há uma avaliação do ‘mundo paralelo’ de que há uma participação popular na Prefeitura”, critica um dos entrevistados,
quem preferiu não se identificar. Isso devido ao fato de que
algumas medidas da gestão de fato tinham os direitos humanos
como enfoque. Mas seus limites foram evidentes. A eleição de
diretores de Cmeis é um exemplo disso. “De quatro conquistas, nem três foram efetivadas e há uma em trâmite. É uma em
cinco pautas acordadas em mesa de negociação”, diz Juliana
Mildemberg que participou da greve de 2014 dos professores
de educação infantil e hoje é coordenadora do Sismuc.
A Casa de Passagem Indígena foi criada em 2015 e ainda
sofre com a falta de estrutura. A criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos, o Hospital do Idoso, os Portais do
Futuro e a secretaria de Esporte e Lazer são apontados como
avanços. No plano econômico, diretores do Sismuc falam da
incorporação de ganhos variáveis e na melhoria no piso mínimo do servidor. Falam também na aposentadoria especial; só
que não está efetivada ainda.
O espaço das audiências públicas – usadas à exaustação
como propaganda desde a gestão Richa – segue sem ser considerado como organização popular de fato, com autonomia
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“Há um desconhecimento
do que é um orçamento
participativo, um medo de
que a população vai mexer
nisso. Há um medo e essa é
uma característica”

e respeito às comunidades dos bairros. No final das
contas, acaba sendo o velho momento de aparelhamento e cooptação. “Hoje, o horário é de pouca
participação. Há um receio do que é um orçamento participativo, um medo de que a população vai
mexer nisso. Há um medo e essa é uma característica. É uma gestão que não tinha essa relação com
a população. Grande dificuldade de relação com os
movimentos organizados. Foram recebidos, mas
no limite”, lamenta. Para ele, as reações de Fruet
eram personalistas.
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Precisou acorrentar
em frente À Prefeitura

A

greve de março de 2014 da Educação Infantil arrastou-se por cinco dolorosos dias. Na sexta-feira
à tarde, os professores já cansados ainda tiveram que
receber a notícia, entre centenas de lágrimas, de que
Fruet não receberia ninguém para a mesa de negociação. Então, um grupo de cinco dirigentes acorrentou-se em frente ao prédio oficial. A imagem
correu o Paraná e o país. No dia seguinte, um sábado de manhã, o prefeito finalmente compareceria.
Mais diálogo e recepção podiam ter resolvido
o impasse. “A primeira postura (da PMC) é democrática, mas no segundo momento começa a
enrolação. Há avanços na questão dos planos de
carreira para a guarda (e magistério), mas a proposta inicial era para todas as carreiras”, critica
Alessandra Oliveira, professora de Educação
Infantil e integrante de gestões anteriores do
sindicato.
Talvez agora seja a hora mesmo do balanço. Algumas denúncias dos trabalhadores
municipais são apenas agora encaminhadas,
aos 47 minutos do segundo tempo. No caso
de outras, nem isso. Afinal, a ordem é parar
tudo até eleição.
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Cultura
HISTÓRICO: entre a falta de
negociação, a luta e a repressão

P

ara os servidores, quem começou o desmonte
das carreiras e da progressão salarial foi Rafael Greca (atual PMN), medida complementada
na gestão Cássio Taniguchi. “Temos uma quebra
nessas gestões, porque Lerner, Greca e Cássio
são a mesma coisa”, afirma Alessandra Oliveira,
professora de educação infantil. Já a gestão de
Taniguchi (ex-PSDB, hoje no DEM) é considerada a mais dura para os servidores. A categoria
com isso aprendeu desde cedo a responder. É o
que se conta da histórica greve no dia 13 de maio
de 2004, contra a tentativa de precarização dos espaços dos Cmeis. Já Richa, do PSDB, bem como
o vice, Luciano Ducci (PSB), que veio a assumir,
recebia os servidores apenas em situações de
grande pressão.
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Aterro sanitário
Contrato do lixo não foi revisto.
Em tempos de crise financeira
e orçamentária, a Prefeitura
de Curitiba firmou contrato
com o International Finance
Corporation (IFC), braço
do Banco Mundial, acordo
realizado sem licitação.
Informações oficiais
apontam que o estudo
deve ficar pronto em
agosto de 2016, ao
custo de R$ 5 milhões
e 200 mil. Deste valor,
R$ 1 milhão e 300 mil
reais será pago pela
Prefeitura.

Transporte público
Mesmo com decisão do Tribunal
de Justiça pela revisão do contrato,
considerado ilegal, após CPI na Câmara
e decisão colegiada do Tribunal de
Contas no mesmo sentido, ainda assim
Fruet não enfrentou a máfia da família
Gulin e cia, dona das concessões.

Nem os servidores
e nem a cultura
no geral teve
maior incentivo. A
promessa de destinar
1% do orçamento
para investimento
direto em cultura
não aconteceu. E as
ações ainda seguem
centralizadas no
centro de Curitiba.
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jornalista

Concepções do ócio

O

ócio como
sinônimo de
tempo perdido
ou de vadiagem
é uma concepção relativa.
Na filosofia, na sociologia,
na literatura e em diversas
áreas de estudo a palavra
assume sentidos distintos.
Conheça alguns:

Carolina Goetten
jornalista

Carolina Goetten

ponto de vista

Carolina Goetten

Ócio
criativo

O termo foi cunhado
pelo cientista italiano
Domenico De Masi, que
revolucionou a noção
formal de trabalho. Para
ele, é muito importante
incluir momentos de lazer
e descanso no dia a dia –
seja por meio da entrega à
música, a um filme ou a uma
situação afetiva. Isso permite
extrair ideias e frutifica a criação.
O direito à preguiça no contexto
do ócio criativo é primordial para
nos tornarmos pessoas ainda mais
produtivas.

Grécia

Na concepção dos gregos, o ócio também
não tinha conotação pejorativa. Ao
contrário, o tempo livre lhes permitia
dedicar-se a ideias, à filosofia, à
contemplação da beleza. Porém, é
importante ressaltar que essa vida de
ócio contemplativo só foi possível
devido à escravidão. A sociedade
grega se dividia em duas classes:
os que se dedicavam à arte, à
guerra e ao pensamento; e os
que eram forçados a executar o
trabalho braçal – os escravos.

Ócio marxista

Com a industrialização da sociedade,
o tempo livre tornou-se cada vez
mais curto. Na concepção marxista,
o trabalhador se desgasta em
sua jornada de trabalho de tal
forma que todo o período
restante é voltado a recuperar
as energias para o próximo
dia de expediente. Em “A
ideologia alemã”, Marx afirma
que em um novo modelo de
sociedade o trabalho forçado
seria superado pela atividade
autônoma, espontânea; e o
ócio seria aproveitado como
um verdadeiro tempo livre.

Centro de
Referência
em
Assistência
Social
(CRAS)
Matriz, na
Praça Rui
Barbosa, em
Curitiba

Ofensiva conservadora
de Temer põe em risco
a Assistência Social
Governo interino, comandado por Michel Temer, traz ameaças
de retrocesso na política de Assistência Social e pode afastar
ainda mais o sonho de um Brasil mais justo

22 |

| agosto de 2016

| agosto de 2016 | 23

Assistência Social

24 |

| agosto de 2016

Mobilizações em resistência

Valter Campanato

D

esde que o presidente interino
Michel Temer assumiu a Presidência da República, uma
série de direitos sociais vêm sofrendo ameaças, ao mesmo tempo em que
avançam projetos de caráter neoliberal.
Dentre as várias medidas conservadoras, Temer já cortou verbas do programa Ciências sem Fronteiras; extinguiu
as mulheres na liderança dos ministérios; e comprometeu os recursos destinados à assistência social, setor voltado
a programas de proteção e promoção da
justiça e redução da desigualdade. Ao
incorporar o Ministério do Desenvolvimento Agrário na pasta Desenvolvimento Social, forçou o fracionamento
de verbas entre a área social e a agricultura familiar no país.
Outra ameaça às conquistas democráticas asseguradas historicamente
pelas lutas sociais é a proposta de foco
exclusivo nos 5% mais pobres entre a
população, grupo que o governo pretende delimitar como único beneficiário da assistência social. Ao restringir
a abrangência dos programas sociais
apenas a esta parcela dos brasileiros,
enfatiza-se o papel meramente assistencial de tais políticas, sem compromisso com uma efetiva transformação
da realidade.
Esse cenário reflete, para a conselheira do Conselho Estadual de Direitos
Humanos Daniella Möller, uma perigosa visão, moralizadora da questão social empenhada pelo governo interino.
“As medidas expressam o entendimento de que os benefícios têm tempo de
duração e devem ser pontuais, ignorando a situação em que a pessoa se encontra e todo o contexto de precariedade e
desigualdade de condições em torno
de quem precisa deles. Tais mudanças
responsabilizam o indivíduo pela sua
condição social, numa clara influência
da meritocracia”, complementa Daniella, que também compõe a Comissão de
Seguridade Social do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).

Michel Temer e sua equipe de ministros, todos homens, cortam direitos sociais
sob a justificativa de salvar o país da crise

Desmontes de direitos
Outro ponto polêmico entre as mudanças propostas por Temer é a intenção de contratar os chamados visitadores sociais. “Nessa proposta, os benefícios e os programas de renda seriam fiscalizados pelos visitadores”, explica Daniella. É como se
a população empobrecida ou em situação de vulnerabilidade estivesse se aproveitando daquilo que, na verdade, é dever do Estado e direito do cidadão – “sobretudo
num contexto de desigualdade social como é o do nosso país”, destaca.
Essa medida envolve alguns fatores críticos, tais como a contratação precarizada de 80 mil visitadores, o que expressa a tendência de desqualificar o
trabalho especializado promovido pela assistência social. Paradoxalmente,
avançam os retrocessos: desde o primeiro dia da gestão interina, o programa Bolsa Família foi congelado. “Não houve sequer uma nova entrada no
projeto. Só recebem o benefício famílias que já estavam cadastradas no
programa durante o governo da Dilma”, assinala Daniella. “Quem trabalha
na área social sabe que o acesso sempre foi deficitário. Muitas famílias têm
direito legal ao benefício e não conseguem acessá-lo. O programa deveria
ser ampliado, e não reduzido”, pontua a conselheira.
Em conversas informais, ainda sem confirmação oficial, também foi sinalizado que não há interesse do governo em continuar com o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS). Os recursos financeiros para o setor estão garantidos
apenas até setembro, numa descontinuidade de recursos que vai contra a lógica legal do SUAS. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 8742 de
07/12/1993, determina que compete à União “responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada”. Com a quebra de recursos, coloca-se em risco o funcionamento das milhares de unidades públicas de referência
e especializadas que atendem a população com direitos violados em todo o país.
“A assistência social funciona de forma cofinanciada com o município, mas
grande parte dos recursos vêm do orçamento federal”, alerta Daniella. “Sem
este serviço, corremos o risco de ter mãos atadas para assegurar direitos humanos e prestar assistência à população mais pobre”, diz a conselheira.

Para combater o avanço neoliberal nas políticas de assistência social, o
CRESS e diversas entidades vêm se mobilizando e articulando um diálogo
entre entidades e usuários do SUAS. Uma vez que o sistema compõe, junto à
saúde e a previdência, o tripé da Seguridade Social, estes direitos também podem sofrer ameaças. “Quem precisa dos programas sociais é usuário da saúde
pública e de benefícios previdenciários, e muitas vezes a única fonte de renda
destas pessoas é garantida por meio do acesso a tais serviços, especialmente
em momentos de crise”, destaca Daniella.
Recentemente, o Ministro da Saúde Ricardo Barros – nomeado por Temer – declarou que para conter a crise será necessário rever direitos sociais,
como se estes fossem a causa do desequilíbrio econômico no país. Ao mesmo tempo, incentiva o investimento estatal em planos de saúde particulares;
não pode ser coincidência o fato de que uma parte da campanha eleitoral de
Barros foi financiada pelo Grupo Aliança, um dos principais operadores de
plano de saúde do país.
“O governo vem dizendo que os direitos sociais, conquistados historicamente, oneram o Estado, e que não é possível assegurar esses direitos.
Enquanto isso, direciona essa fatia do orçamento a outras finalidades. Isso
é inaceitável”, denuncia Daniella. Por esse motivo, o diálogo construído
entre a sociedade civil se reúne no Comitê pró-Frente Estadual em Defesa
da Seguridade Social e Políticas Públicas. O objetivo é debater o destino
desses setores, colocados diante de sucessivos retrocessos, e propor a defesa integrada dos direitos da população. O Comitê, suas diretrizes e reivindicações serão lançados durante o Circo da Democracia, que ocorre de 05
a 15 de agosto em Curitiba.

Assistência social no Brasil:
uma retrospectiva
1988

1993

2004

A Constituição
Federal de 1988
passou a reconhecer a
assistência social como
direito do cidadão e
dever do Estado, que,
junto às políticas de
saúde e de previdência,
compõem o sistema
de seguridade social
brasileiro.

Porém, foram
necessários cinco
anos de lutas para
homologá-la na
Lei Orgânica de
Assistência Social
(LOAS), em 1993.

Foi no governo Lula, iniciado em 2004, que surgiu
o Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
redesenhando essa política com o objetivo de
atender a reivindicações populares e operacionalizar
ações. “O SUAS foi conquista coletiva e histórica, que
busca a humanização, a equidade, o controle social
e a paridade com ações integradas e articuladas
intersetorialmente, voltadas para o fortalecimento da
família”, explica a assistente social Rogéria Machado
Julio, que atua em um CRAS na regional de Santa
Felicidade, em Curitiba
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Assistência Social
Os CRAS são os Centros de Referência em Assistência Social, unidades em
que ocorre o atendimento à população em
situação de risco ou vulnerabilidade. Estes
espaços encaminham o indivíduo a cursos
de qualificação profissional para que possa
se inserir no mercado de trabalho; oficinas
que promovem a reflexão sobre temas de
interesse da comunidade; atendimento e
acompanhamento familiar, dentre outras
ações. “Os CRAS possibilitaram a descentralização do atendimento e facilitaram
o acesso da população com maior grau de
vulnerabilidade social aos serviços socioassistenciais”, explica a assistente social Rogéria Machado Julio. Segundo dados da última pesquisa do IBOPE, existem no Brasil
7.986 unidades do CRAS, distribuídas em
5.437 cidades.
Rogéria assinala, porém, que é preciso
instituir os conselhos locais de assistência
social para que não se configure como uma
política imposta “de cima para baixo”, de
forma injusta e arbitrária: “Falta identificar
localmente, nos CRAS, as necessidades
de cada área de abrangência, abrir espaço
aos trabalhadores para se manifestarem e
promover um encontro entre todos os envolvidos, para depois encaminhar essas demandas às instâncias municipal, regional,
nacional. Sem controle social, o SUAS se
torna uma política partidária, e não uma
atribuição do Estado – e portanto instável”,
propõe. Com ações estratégicas, o Sistema
seria capaz de se aprofundar nas necessidades reais da população.
Também faltam cursos de qualificação
para os profissionais da área. Os assistentes
sociais trabalham com situações complexas
e lidam com casos de intenso sofrimento.
“O trabalhador também é um ser humano
e, portanto, também adoece. Com o recente
desmonte da saúde ocupacional na prefeitura de Curitiba, acabou-se o atendimento
para os servidores públicos municipais e
a investigação das constantes situações de
arbitrariedade e assédio moral, que agora
ficou a cargo da Procuradoria Geral do Município. Não temos mais a quem ou aonde
recorrer”, denuncia Rogéria.
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MULHERES

Darcy Vargas,
referência
histórica na
assistência
social por sua
preocupação
com as causas
sociais

Jornalista e editora do Jornal Brasil de Fato

Sem democratização
não há representação

A tendência do
primeiro-damismo
A primeira expressão da assistência social no Brasil deu-se
em 1942 por meio da Legião Brasileira de Assistência (LBA),
presidida por Darcy Vargas, esposa de Getúlio Vargas. O
estatuto do órgão atribuía sucessivamente sua presidência às
primeiras-damas em exercício, e inaugurou uma tendência
que até hoje está imbricada em nosso país: a vinculação
histórica entre o papel “cuidador” da mulher, construído pela
sociedade patriarcal, e a prática da caridade. Por isso, muitas
vezes, em nossa história, as esposas de políticos assumem o
cargo máximo nos órgãos voltados às causas sociais.
Em Curitiba, as duas últimas gestões de prefeitos confirmam
a tendência, com Fernanda Richa e Márcia Fruet como últimas
presidentes da Fundação de Ação Social (FAS). Para muitos
especialistas, a opção por uma imagem pública carismática em
vez de um profissional (seja homem ou mulher) apto a ocupar
o cargo compromete a oferta qualificada de serviços e nos
afasta de um sistema transformador das desigualdades, que vá
além do assistencialismo ou filantropia. “Nessa relação, temos
o passado e o presente convivendo de forma conflituosa e
antagônica, denunciando que a assistência social, como política
que pretende garantir direitos, encontra no primeiro-damismo
uma limitação”, explica a mestre em Serviço Social pela
Universidade Federal de Pernambuco, Sheyla Alves Barros.
É como se a única alternativa possível para a mulher
libertar-se da vida familiar e ocupar o espaço público fosse
por meio de uma atuação política que funcionasse como uma
extensão de suas tarefas domésticas, atenuando os conflitos
sociais – sobretudo os conflitos de classe. Mesmo assim,
reconhece-se esses primeiros passos como importantes para
o despertar crítico da mulher nas instâncias políticas.

Camilla Hoshino

Receita da mídia brasileira resulta num prato indigesto – e machista

A

receita é simples: uma dezena de
Não se sirva | O prato da represenjornais, revistas e programas de
tação da mulher na mídia é indigesto,
televisão, uma pitada de análise
mas nada mais é do que um espelho das
Perceba como é
critica da mídia e indignação a gosto.
nossas relações de poder na sociedade.
desproporcional o
Selecione cinco revistas ou prograSegundo dados do Mapa da Violência
número de fontes
mas de entretenimento diversos. Preste
de 2015, o Brasil ocupa o 5º lugar enatenção nos conteúdos voltados para
tre os países mais violentos do mundo,
especialistas que
o público feminino e anote as primeicom taxa de 4,5 assassinatos a cada 100
são homens em
ras palavras que lhe vêm à cabeça. As
mil mulheres.
minha foram: brancas, bebês, Bombril,
Se há violência real, impulsionada
relação àquelas
magras, maquiagens e panelas. Agora
pelo machismo, esse contexto se assenta
que são mulheres,
procure aquilo que é voltado para o púconfortavelmente na estrutura econômica
principalmente
blico masculino: brancas, cervejas, peida mídia. A falta de regulamentação no
tos, ternos, magras, biquíni e sexo.
Brasil leva à super concentração das conem editorias como
Veja que “mulheres brancas e magras”
cessões públicas no setor privado. Nesse
política, economia
é o denominador comum entre os dois púcenário, seis famílias dominam o setor. É
blicos. Esse padrão autoritário de beleza,
o caso emblemático da Rede Globo, que
e sociedade. Não
que de um lado pressiona a mulher por um
possui empresas produtoras de conteúdo,
há tempero que
estereótipo desejável e de outro a objetifica
donas de dezenas de canais de televisão,
equilibre o diálogo
ao explorar sexualmente sua imagem, reflete
além de deter jornais impressos, sites,
uma construção social de papeis. Se para o
produtoras audiovisuais e editoras.
público masculino está reservado o espaço
Enquanto isso, resta à população
do lazer com os amigos, do trabalho remunerado e do sexo como pressionar por meio da fiscalização e denúncia desses conteúprazer, para as mulheres restam propagandas restritas ao espaço pri- dos abusivos via órgãos do poder Judiciário como Ministério
vado do lar, do cuidado das crianças e do mercado da beleza. E quem Público Federal. Nesse sentido, é mais do que urgente falar
ganha com isso? A indústria dos cosméticos e das cirurgias plásticas, sobre uma democratização da comunicação que traga pluralique encontra no Brasil um dos campos mais lucrativos do mundo.
dade e construção de outras narrativas não hegemônicas.
Mas deixemos os conteúdos propagandísticos marinando
Mas democratizar não significa apenas exigir a revisão das
e passemos para os conteúdos informativos. O desequilíbrio concessões públicas pelo Estado ou um Projeto de Lei que
de vozes é gritante. Entre o que há de mais grave naquilo que regule o conteúdo e a participação social nesses canais, mas
se diz jornalístico é a culpabilização das mulheres em notí- é também se apropriar dos meios e ferramentas disponíveis
cias sobre estupro. Há pouco li uma matéria em que “calcinha para fazer um contraponto popular. Sem o engajamento nesvermelha” era um dos intertítulos do texto. Em geral, essas sa luta não haverá nenhuma representação desejável nem das
notícias não debatem o contexto maior em que essa violência mulheres, nem de qualquer população que não esteja empodese insere, que é o de uma sociedade machista.
rada no sentido de ocupar uma posição de poder decisória na
Além disso, perceba como é desproporcional o número de sociedade. Sendo assim, ultrapassemos o papel de consumifontes especialistas que são homens em relação àquelas que dores que hoje a grande a mídia nos proporciona e passemos
são mulheres, principalmente em editorias como política, eco- a ser protagonistas de uma comunicação libertadora. Sejamos
nomia e sociedade. Não há tempero que equilibre o diálogo.
nós mesmos a mídia plural que tanto queremos!
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ENTREVISTA

Carolina Goetten
Jornalista

“Não
ganhamos
sempre, mas
o que não
pode é deixar
de lutar”
Entrevista com Mônica Giovannetti,
ex-diretora do Sismuc

A

servidora aposentada Monica Giovannetti participou de três gestões
do Sismuc, de 1991 até 2003.
Acompanhou o início da trajetória do Sindicato, que surgiu no período de democratização após o fim da Ditadura Militar.
Em entrevista à Ágora, Mônica resgata
algumas lutas históricas do Sismuc, comenta
a conjuntura política do Brasil sob o governo
do presidente interino Michel Temer e avalia
os desafios colocados ao movimento sindical
nesse momento.
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ÁGORA | Em qual período você fez
parte da direção do Sismuc? Qual era
a dinâmica interna adotada naquela
época?
Mônica Giovannetti | Permaneci na
Direção do Sismuc por 12 anos. Não fiz parte
da primeira gestão, mas participei das quatro
seguintes, desde 1991 até 2003. Atuei um pouco
em todas as pastas. Na segunda gestão adotamos
por princípio que deveria haver um rodízio nos
cargos. O Ludimar (Rafanhim), que havia sido eleito
presidente, foi substituído no cargo por mim.

ÁGORA | Como foram esses primeiros
passos do Sismuc?
MG | Quando foi fundado, em 1988, o Sismuc
viveu um processo de intensa mobilização.
Puxou uma greve bastante significativa e se
construía num momento de efervescência
política: estávamos começando o nosso sindicato
enquanto decorria a primeira gestão democrática
na Presidência da República, com o governo do
José Sarney.

ÁGORA | Quais mudanças você observa
com relação à atual estrutura sindical?
MG | Anteriormente nós dispúnhamos de uma
estrutura mais enxuta, com menos cargos na
Direção do Sindicato: praticamente a metade. A
atual ampliação foi importante para acompanhar
o crescimento da própria prefeitura, cuja
estrutura se desenvolveu ao longo dos anos.
Hoje o Sismuc triplicou seu número de
filiados, e isso é reflexo de um trabalho que foi
feito com responsabilidade. O Sindicato cresceu e
se fortaleceu muito.

ÁGORA | Quais foram as lutas e vitórias
mais marcantes?
MG | Vivemos uma tentativa de privatização das
creches, dos Cmeis, mas conseguimos impedi-la por
meio da organização dos servidores, da comunidade,
dos pais e alunos. Houve momento de avanços
importantes, de conquista de direitos no município,
e tivemos períodos de resistência, em que todo o
movimento sindical se colocou numa defensiva. Era
a postura necessária. Foi um período difícil no qual
não conseguíamos lutar por novas conquistas: a
luta era por não perder aquilo que já era garantido,
que já havia sido conquistado. Na época tínhamos
inflação elevadíssima: quando o Greca foi prefeito,
Curitiba completou o aniversário de 300 anos. A
prefeitura utilizou logomarca especial e comemorou
a data massivamente. Enquanto isso a nossa perda
salarial foi quase de 300%. Aproveitamos o slogan
e lançamos a bandeira de 300% de reposição, mas
não conseguimos. Quem é jovem, que não viveu essa
realidade, vê uma inflação de dois dígitos por ano e
entra em desespero. Na época, o salário era corroído
diariamente.

ÁGORA | O atual cenário político nacional
é conturbado. Qual sua opinião sobre o
governo de Michel Temer: foi impeachment
ou golpe?
MG | Acredito que é inquestionável que o governo
é ilegítimo, que houve um golpe de estado contra
o governo Dilma. Temer se instala com objetivos
claríssimos de transformar o Estado brasileiro em
estado mínimo, de caminhar para privatizações, de
retirar direitos. Não há como ser favorável a esse
governo, e eu entendo que é tarefa do movimento
sindical lutar para reverter a situação.

Para ler a
entrevista
completa,
acesse o
QR Code:
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Curtas

Bruno Zermiani
jornalista

10 fatos sobre o orçamento
de Curitiba para 2017

5

Além do prejuízo por serem realizadas durante a tarde, as
audiências públicas também não estão sendo levadas muito
em conta. A principal reivindicação em seis das 10 regionais de
Curitiba foi em relação às vias da cidade – principalmente em relação à
pavimentação. Mesmo assim, a LDO prevê a pavimentação alternativa
– inclusive feita em parceria com os moradores – de apenas 6 km de
asfalto. A pavimentação definitiva foi prevista originalmente em 3 km
de vias da cidade. A malha viária de Curitiba é de 4,5 mil km, sendo que
apenas 32% destes são cobertos com asfalto.

6
1

O orçamento público é definido
com a votação de três dispositivos
que devem se complementar:
o PPA (Plano Plurianual) estabelece
diretrizes, objetivos e metas da
administração pública para um período
de quatro anos, começando sempre
um ano após o início de um governo; a
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)
é votada todos os anos e orienta a
aplicação do dinheiro público de acordo
com as metas e diretrizes estabelecidas
no PPA; e a LOA (Lei Orçamentária
Anual) determina as despesas e as
receitas detalhadas, de acordo com os
outros dois instrumentos.

2

Em junho, a Câmara
Municipal de
Curitiba aprovou
a LDO 2017. Vereadores e
vereadoras aguardam agora
o recebimento da LOA, que
deve ser votada no segundo
semestre.
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O Plano Plurianual
previu a construção,
ao todo, de 35
Cmeis em Curitiba entre
2014 e 2017. O número é
muito baixo se for levada
em conta a demanda de 120
novos Cmeis apontada pelo
Ministério Público do Paraná.

3

O orçamento de
Curitiba aumentará
quase 5% no ano
que vem. A previsão do
orçamento para 2016 foi de
R$ 8,355 bilhões, enquanto
que, para 2017, a previsão é
de R$ 8,7 bilhões.

8

A Lei de Diretrizes
Orçamentárias não prevê
concursos públicos para
2017. O texto apenas prevê a
manutenção do quadro funcional.

4

As audiências públicas para
debater o orçamento nas
regionais da cidade tiveram
uma mudança significativa
nesta gestão. Antes realizadas no
período da noite, elas passaram a
ser realizadas durante a tarde. A
mudança foi alvo de críticas por
limitar a participação popular no
debate – a maioria dos trabalhadores
e trabalhadoras não dispõe de
tempo durante o período da tarde
para participar.

7

A LDO prevê a construção
de cinco Cmeis em 2017.

10

O cidadão
pode
acessar
o texto da LDO para
2017 no site da Câmara
Municipal de Curitiba,
por meio do QR CODE
abaixo.

9

A LDO 2017 prevê a
diminuição tanto na
aquisição quanto na
desapropriação de áreas voltadas
para projetos habitacionais. Em 2016,
a previsão era de adquirir 2.700
metros quadrados e desapropriar
1.100 metros quadrados para estes
projetos. Para 2017, a previsão é de
adquirir 1.400 metros quadrados e
desapropriar 290 metros quadrados,
uma diminuição de 49.2% e 73.64%,
respectivamente.
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Arte e Cultura
em Movimento

Ulisses Galeto
Produtor Cultural

O Sistema Municipal
de Cultura I

A disputa por recursos
no audiovisual brasileiro I
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Pedro Carrano

Desde a entrada em vigor da Lei
12.485/2011, o mercado de TV
por assinatura e de distribuição de
conteúdos audiovisuais foi aberto
também às operadoras de telefonia
móvel, com consequente tributação
por meio da Contribuição para
o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional
(Condecine). O resultado dessa
arrecadação compõe o Fundo
Setorial do Audiovisual, cuja
totalidade de recursos é revertida
ao fomento de todos os segmentos
de cinema e TV brasileiros. Essa
dinâmica injetou recentemente
mais de três bilhões no setor,
gerando ações efetivas voltadas
para a produção e distribuição de
conteúdos em todo o Brasil. Desde
então, milhares de empregos foram
gerados. A diversidade cultural nas
telas de cinema e TV atingiu níveis
nunca vistos, dentre muitos outros
ganhos para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que, apenas em 2015,
estima-se que o audiovisual em
toda a sua cadeia produtiva tenha
girado na economia brasileira cerca
de 20 bilhões de reais, valores
bastante expressivos e alcançados
graças a uma política pública clara
e objetiva capitaneada pela Agência
Nacional do Cinema (Ancine).

28 de agosto de 2014. Esse é o dia da aprovação,
pela Conferência Extraordinária de Cultura, do
texto da minuta do Sistema Municipal de Cultura.
Discutido por quase um ano por todos os segmentos
artísticos, culturais e representantes da sociedade
e do poder público, em Curitiba, o texto ainda está
na Fundação Cultural de Curitiba “esperando” para
ser encaminhado à casa do legislativo municipal. A
Lei, que regerá todas as ações públicas para as Artes
e Culturas do município, é requisito imprescindível
para a implementação de outras legislações, inclusive
as dos Planos Municipal e Setoriais de Cultura e a Lei
Municipal de Incentivo à Cultura.

Os Planos
Municipal
e Setoriais
de Cultura
Na 5ª Conferência Municipal de Cultura
realizada nos últimos dias de dezembro
de 2015, foi aprovada a minuta do Plano
Municipal de Cultura, que regulamenta
as ações de planejamento das políticas
públicas municipais pelo prazo de 10 anos.
O texto já seguiu para a Câmara Municipal
de Curitiba para ser debatido e aprovado
pelos parlamentares. Em ano de eleição, é
pouco provável que isso ocorra em 2016,
ficando para a próxima legislatura e gestão
do executivo a incumbência de levar a cabo
todo o processo. Ao que tudo indica, teremos
muito trabalho pela frente, já que a lei que
regulamenta todas as ações públicas para o
segmento ainda nem sequer foi encaminhada
à mesma casa legislativa. Deve haver uma
explicação para esse “equívoco”, mas até
agora eu não sei qual é.

A disputa por recursos
no Audiovisual
brasileiro II
A Secretaria do Audiovisual (SAV), ligada ao Ministério
da Cultura (MinC), tem um novo comandante interino, o
pernambucano Alfredo Bertini. Logo depois de sua posse,
o secretário levou a cabo três ações importantes para
todo o complexo audiovisual: Suspendeu a criação de
plataforma Vídeo On Demand (VOD) do MinC; suspendeu
os estudos para a implantação de um Canal Fechado
(TV a cabo) exclusivo para o MinC, o Canal Cultura; e se
pronunciou favorável a um compartilhamento entre a
SAV e a Ancine dos recursos oriundos do Fundo Setorial
do Audiovisual. Em pouco mais de um mês no cargo, as
mudanças impostas pelo secretário interino parecem ir no
sentido oposto daquelas discutidas ao longo de mais de
uma década por diversos segmentos do audiovisual e da
sociedade.
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3 CLIQUES

Marília Dissenha
JORNALISTA E FOTÓGRAFA

Deliciosa
coleção
de histórias
esquecidas
dentro
de livros

Em 92, Campo Grande-MS, notícias ao Tio Luiz: “Desculpe a demora, o
importante é nunca quebrar a nossa união... aguardamos sua visita nesse lugar
cujos raios solares embelezam esta cidade morena todos os dias do ano”.

O subsolo da Biblioteca Pública do Paraná,
local em que são guardados os materiais
doados para a instituição, tem uma aura
mítica que remete a histórias abandonadas.
Muitas das doações recebidas trazem
surpresas. Após uma boa conversa com
os trabalhadores do lugar – alguns estão
lá há mais de 30 anos – nasceu esse
fotodocumentário poético. O projeto, ainda
em desenvolvimento, propõe trabalhar
nosso imaginário a partir da vivência de
pessoas desconhecidas que registraram
lembranças íntimas e sentimentos em cartas,
bilhetes e objetos singulares.

Mais de dez cartas
enviadas na década
de 60 relatam a
experiência de uma
mulher que viajou
pelo Reino Unido,
Itália, França e Egito

Marca páginas, dos tradicionais aos
mais inovadores. Trazem, além das
mensagens positivas e religiosas,
características da época em relação
ao tipo de impressão, textos e
propagandas
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