
De olho no cofre
Governantes querem por 
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Vista a camisa
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termina colorido nas lutas.
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A onda lilás
mulheres vão à luta contra 
o retrocesso no Congresso 
e da sociedade.
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CoNTRATo dE PRoFESSoRA - 1923

este é um acordo entre a senhorita  ............................................, professora, e o Conselho de educação da escola ..........................
.........................., pelo qual a senhorita ....................................... concorda em ensinar por um período de oito meses, começando 
em 1º de setembro de 1923. o Conselho de educação concorda em pagar à senhorita ............................................... a soma de 
setenta e cinco dólares por mês. a senhorita concorda com as seguintes cláusulas:

1. não casar-se. este contrato torna-se nulo imediatamente se a professora se casar. 2. não andar em companhia de homens. 3. 
estar em casa entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã, a menos que esteja assistindo a alguma função da escola. 4. não 
ficar vagando pelo centro em sorveterias. 5. Não deixar a cidade em tempo algum sem a permissão do presidente do Conselho 
de Curadores. 6. não fumar cigarros. este contrato torna-se nulo imediatamente se a professora for encontrada fumando. 7. 
não beber cerveja, vinho ou uísque. este contrato torna-se nulo imediatamente se a professor for encontrada bebendo cerveja, 
vinho ou uísque. 8. não andar de carruagem ou automóvel com qualquer homem exceto seu pai ou irmão. 9. não vestir roupas 
demasiadamente coloridas. 10. não tingir o cabelo. 11. vestir ao menos duas combinações. 12. não usar vestidos mais de duas 
polegadas acima dos tornozelos. 13. Conservar a sala de aula limpa. (a) varrer o chão da sala de aula ao menos uma vez por dia. (b) 
esfregar o chão da sala de aula ao menos uma vez por semana com água quente e sabão. (c) limpar o quadro-negro ao menos uma 
vez por dia. (e) acender a lareira às 7 horas da manhã de forma que a sala esteja quente às 8 horas quando as crianças chegarem. 14. 
não usar pó no rosto, rímel, ou pintar os lábios.

Pensata Pedro Elói 
www.bloGdopedroeloi.Com.br

No dia 11 de janeiro de 2013 publiquei um post no 
blog com o título “Os controles sobre a educação. 
Um contrato”. Como estamos diante de novas ofen-

sivas conservadoras sobre os controles do currículo e da edu-
cação, achei interessante voltar ao tema do currículo, funda-
mental para se discutir a escola e a educação.

A origem do post está num texto que estudamos no 
mestrado em História e Filosofia da Educação, na PUC de 
São Paulo. Isso foi no ano de 1997 ou 1988. O texto se en-
contra na revista Teoria & Educação, 4, 1991, editada em 
Porto Alegre. O texto, de autoria dos professores Michael 

Apple (U. de Wisconsin) e Kenneth Teitelbaum (U. de 
Syracuse), tem por título “Está o professorado perdendo 
o controle de suas qualificações e do Currículo”? Ele tem 
origem num encontro de professores de currículo, em que 
se debatia o tema “Possíveis direções para os estudos de 
currículo”, na cidade de Chicago, em 1985. Posteriormen-
te foi publicado no Journal of Curriculum Studies, 18(2), 
1986 e chegou à publicação brasileira com a tradução do 
professor Tomás Tadeu da Silva.

Como os autores recomendam que se tenha em mente o 
contrato ao ler o texto, vamos a ele:

Qual é a razão para se 
controlar tanto os currículos?

No corpo da análise, os autores tentam explicitar a manei-
ra pela qual o professorado está perdendo o controle sobre o 
seu trabalho. Consideram como premissa para um ensino de 
qualidade e de ações auto refletidas levar em conta os grupos 
desprivilegiados da sociedade, estudando-lhes suas origens e 
causas. Mas nem todos desejam que estes temas estejam pre-
sentes nas escolas. E isso trará para dentro das mesmas, o olho 
que as controlará e avaliará o que é feito.

Creio que já dá para fazer sérias reflexões sobre o texto, 
que hoje, possivelmente, seja encontrado apenas em biblio-

tecas especializadas. Mas creio que os educadores facil-
mente poderiam ilustrar o texto, com os exemplos de suas 
práticas. Tenho para mim que a mais importante categoria 
da filosofia é a do trabalho, o trabalho como práxis, pela 
qual jamais o trabalho será dividido entre aqueles que o 
concebem e aqueles que o executam. A unidade entre o 
saber e o fazer, entre a mente e a mão.

Leia o texto na íntegra: http://migre.me/scsK9
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Silêncio da mídia 
pelo fato de ter sido uma greve com pauta política, não houve uma criminalização direta do oligopólio da mídia. 
não se podia usar o velho argumento de que a greve prejudica a sociedade em nome de uma categoria. isso porque 
os petroleiros colocaram em debate o futuro da própria petrobrás, criticando inclusive a corrupção no interior da 
empresa. assim mesmo, a greve foi encoberta pelo silêncio e pela greve patronal dos caminhoneiros. houve também a 
menção à falta de abastecimento nos postos, o que não aconteceu. 

RadaR da Luta Pedro Carrano
Jornalista e militante  
do fórum 29 de abril

E a mídia  
de esquerda?   
na outra ponta, o que assusta é o 
fato de blogueiros progressistas e 
a mídia de esquerda no geral dar 
pouca atenção à luta sindical, que 
pouco aparece nas suas páginas. Com 
isso, além do site dos sindicatos e 
centrais sindicais, o que mais temos? 
as questões dos trabalhadores 
não merecem mais atenção, 
principalmente das organizações e 
partidos progressistas? 

Direito  
de greve    
apenas na luta duas amarras do 
movimento sindical serão rompidas. 
a primeira delas é o direito de 
Greve, incluído na Constituição 
de 1988 como um direito. no ano 
seguinte, a lei de Greve colocou 
entraves para a realização do 
movimento, tais como o interdito 
proibitório. na luta dos petroleiros, 
os sindicatos correram o risco de 
receber multa de r$ 100 mil por 
dia se fizessem piquetes em frente 
às unidades. a outra luta é para 
romper a fragmentação entre as 
categorias. um dos momentos 
finais da greve dos petroleiros no 
paraná foi muito bonito. ele agregou 
o mst, ao lado dos petroleiros da 
repar e os petroquímicos da fafen 
(fertilizantes). 

Balanço de uma 
greve política  
novembro foi um mês com 
um aspecto inédito para a luta 
dos trabalhadores. a greve dos 
petroleiros durou treze dias, 
mobilizou plataformas e unidades 
em vários estados. detalhe é que 
a pauta não era econômica ou 
limitada apenas à data-base. a 
federação única dos petroleiros 
(fup) adotou a chamada pauta 
política. isso porque a discussão 
girou em torno da crítica ao 
desinvestimento e abandono da 
petrobrás, assim como ao projeto 
de lei de autoria de José serra 
(pls 131/2015), que permite 
a exploração do pré-sal por 
empresas internacionais, retirando 
a exclusividade de exploração da 
petrobrás. 

d
av

i m
ac

ed
o

Em cada movimento, 
sindicato, munícipio
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O ano de 2015 ficou marcado por uma disputa 
nas ruas entre o vermelho e o verde e amarelo. 
Das fortes manifestações que pediam a saída ou 

defendiam a presidente Dilma Roussef, as cores vão se 
desbotando. Melhor, reaparecendo dentro do colorido de 
quem faz a luta todos os dias.

É comum, para quem está na luta por direitos, guardar 
camisetas das campanhas que realiza, ou mesmo de outros 
movimentos sociais e sindicais que é solidário. Enquanto 
alguns carregam no corpo propagandas de consumo como 
símbolo de ostentação; outros divulgam ideais como for-
ma de reduzir a desigualdade. Este é meu caso.

Tenho camisas de futebol, como todo colecionador. 
Mas são as camisetas da luta que mais conservo. São 46, 
contando com repetidas, e pelo menos 35 campanhas di-
ferentes. Com elas, mostro que a luta é diária e de todas 
as categorias. E recebo o retorno das ruas. As pessoas se 
identificam. Perguntam. São camisetas de congressos, 
professores, bancários, jornalistas; que combatem assé-
dio moral, que lutam por direitos e contra a privatização, 
como a da Caixa 100% Pública, por direitos das mulheres, 
contra o racismo, ou simples recados.

Já tive muito mais camisetas, mas vão envelhecendo. 
A luta se renova ano atrás de ano e novos recados preci-
sam ser entregues. Não consigo dizer qual é a mais espe-
cial porque, para mim, todas são de lutas. E toda luta por 
direito é especial.

COMPORtaMentO Gustavo Vidal 
presidente do sindiJor-pr 
e Jornalista do sindiJus

as cores de quem luta

não tenho camiseta de luta 
preferida, pois todas têm seu 

valor e sua história
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Mexeu COM tOdas Mariana Franco Ramos
Jornalista

a onda lilás
MUlHERES vãO à lUTA CONTRA O RETROCESSO E PElA POSSIbIlIDADE DE CONSTRUíREM,  

JUNTAS, UMA SOCIEDADE lIvRE DO MACHISMO, DO RACISMO E DA lGbTFObIA

A formação daquele que o Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar (Diap) intitulou 
“o Congresso mais conservador do período demo-

crático”, somada à histórica sub-representação feminina 
na política, fez de 2015 um ano de retrocessos, mas tam-
bém de intensificação da luta pela igualdade de gênero no 
brasil. Enquanto no legislativo ganham força iniciativas 
contrárias aos direitos de mulheres, em especial negras, in-
dígenas, camponesas, jovens e lbTs (lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais), nas ruas o movimento feminista é 
quem protagoniza o debate.

Tudo começou com a eleição, em fevereiro, de Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) para a Presidência da Câmara. Membro 
da chamada bancada bbb (da bíblia, do boi e da bala), ele 
deu a tônica de como seria sua gestão logo nos primeiros dias 
do mandato, ao anunciar que propostas relativas à descrimina-
lização do aborto só seriam votadas por cima de seu cadáver. 
Desde então, desengavetou projetos de lei como o 7443/2006, 
que inclui o procedimento no rol de crimes hediondos, o 
7382/2010, que penaliza a suposta discriminação contra hete-
rossexuais, e o 1672/2011, instituindo o Dia do Orgulho Hé-
tero. Todos são de sua própria autoria.

mulheres negras 
marcham em brasília 
contra o preconceito
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Mexeu COM tOdas

O ápice da “onda” ou “pri-
mavera lilás”, porém, veio oito 
meses depois, quando a Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJC) aprovou o 
Pl 5069/2013, que entre outras 
medidas dificulta o já precário 
atendimento a vítimas de violên-
cia sexual no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Confor-
me o texto, subscrito também por 
outros 12 parlamentares, antes de 
receber medicação para prevenir 
uma possível gravidez ou a incidência de DSTs as pessoas 
precisarão se submeter ao exame de corpo de delito, na de-
legacia, de forma a comprovar que estão falando a verdade.

Cientes de que a imposição dessa via crucis não apenas 

complicaria o acesso ao aborto 
legal (em caso de estupro, anen-
cefalia ou risco de vida materno), 
mas também desencorajaria a 
formalização de denúncias contra 
os agressores, milhares de brasi-
leiras têm se unido em protestos 
por todo o país. Com o slogan 
“Pílula fica; Cunha sai”, elas 
pedem a renúncia do presidente 
da Casa e o fim dos retrocessos. 
Além de controlar a agenda de 
votações em brasília, o chefe do 

parlamento enfrenta uma série de acusações relacionadas 
ao esquema de corrupção instaurado na Petrobras, entre 
elas a de manter quatro contas secretas na Suíça, identifi-
cadas pela Procuradoria Geral da República (PGR). 

protestos pedem a saída 
de eduardo Cunha
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PL 5069/2013: 
“PL do estupro”

Torna crime induzir ao uso  
ou fornecer “meios abortivos”  

a uma gestante, mesmo  
em caso de estupro. 

autores: eduardo Cunha (pmdb/rJ), 
isaias silvestre (psb/mG), João dado (pdt/sp)  

e outros dez deputados.

PL 7180/2014 - “escola sem Partido”
inclui entre os princípios do ensino o “respeito às convicções do aluno e de seus pais 
ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação 

escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa”.
autor: erivelton santana (psC/ba) | apensado o pl 867/2015, de izalci (psdb/df)
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“É uma tristeza que nós tenhamos representantes desse 
quilate. É realmente um retrocesso o que eles (parlamentares) 
fazem e o que dizem. Já deveriam estar fora do poder por uma 
cassação de direitos e continuam. Espero que isso aconteça o 
mais breve possível”, afirmou a farmacêutica bioquímica Ma-
ria da Penha Maia Fernandes, que batizou a lei 11.340/2006, 
criando mecanismos para coibir a violência doméstica. Em 
maio de 1983, ela levou um tiro nas costas de seu então mari-
do, Marco Antonio Heredia Viveros, enquanto dormia, fican-
do paraplégica. O ex-companheiro por duas vezes foi julgado 
e condenado, mas saiu em liberdade devido a recursos impe-
trados por seus advogados de defesa.

 Zonas de exclusão | Para a antropóloga social Martha Ra-
mírez-Gálvez, da Universidade Estadual de londrina (UEl), 
a composição do Congresso compromete hoje qualquer dis-
cussão relacionada a direitos civis no brasil. “Essas pessoas 
(que lá estão) se atribuem (umas as outras) uma superioridade 
moral, criando zonas de exclusão para quem pensa diferente, 
quem tem uma ideia de esquerda ou quem não pertence ao 
mesmo hábito religioso. Colocam a mulher numa situação de 
receptáculo. Engravidou? É para isso mesmo que você está 
no mundo”, afirmou. Ela criticou o fato de questões como a 
liberdade sexual e reprodutiva serem utilizadas como “moeda 
de troca” na formação de alianças entre os diversos grupos 
políticos e na manutenção da governabilidade. 

Conforme a presidenta da Central Única dos Trabalhado-

res do Paraná (CUT-PR), Regina Cruz, o povo brasileiro não 
merece essa composição da Câmara, nem tampouco se sen-
te representado por ela. “A gente não vai se calar enquanto 
movimento, porque essa é uma pauta que não traz benefícios 
e que unifica as mulheres, independentemente de orientação 
sexual, estado civil ou área de atuação”, disse. A professora 
Eliana Maria dos Santos, secretária do Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher, tem a mesma opinião. “A nossa principal 
preocupação é em relação ao que será do futuro. Imagine se 
nas escolas não pudermos falar mais sobre gênero?!’”, inda-
gou, em referência ainda ao PL 7180/2014, que busca acabar 
com a “doutrinação em sala de aula”.

Crise de representatividade | De acordo com a advo-
gada Naiara bittencourt, militante da Marcha Mundial das 
Mulheres (MMM), o conservadorismo também acirra a crise 
de representatividade no parlamento. Embora o brasil seja 
governado, desde 1º de janeiro de 2011, por Dilma Rousse-
ff (PT), possui atualmente 12 senadoras (14,81%), contra 69 
senadores. Já na Câmara, das 513 cadeiras, 51 são ocupadas 
por pessoas do sexo feminino, o que corresponde a 9,94%. 
“Quem vota e decide pelos direitos das mulheres? Homens, 
proprietários, brancos e religiosos”, pontuou.

Segundo ela, somente uma reforma política profunda no 
poder legislativo poderia alterar esse cenário, a começar pelo 
financiamento público de campanha e pela paridade de gênero 
nas eleições. “Os homens não querem perder espaços de poder 

2015 foi marcado por ataques 
aos direitos das mulheres
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PL 6583/2013: 
“estatuto da 

Família”
Restringe o 

conceito de família 
a um único arranjo: 

aquele formado 
a partir da união 
entre um homem 
e uma mulher, por 
meio de casamento 

ou união estável. 
autor: anderson ferreira 

(pr/pe)
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SERVIÇO

Casos de agressão e de outras 
violações de direitos femininos 
podem ser denunciados diretamente 
nas delegacias ou por meio do 
Ligue 180. o serviço, mantido 
pela secretaria de políticas para as 
mulheres (spm), da presidência da 
república, é gratuito, funciona 24 
horas por dia e preserva o anonimato.

Mexeu COM tOdas

na sociedade. Ao contrário: pretendem continuar controlando 
nossas vidas e nossos corpos, ainda mais os de quem ‘foge’ 
à heteronormatividade e aos modelos tradicionais, como lés-
bicas e negras”, as últimas vistas como “objetos sexualizados 
ou força de trabalho barata”. 

O mesmo país que pode dificultar o atendimento de saú-
de às vítimas de violência sexual registrou, no ano passado, 
47.646 estupros, o que significa, em média, um a cada 11 mi-
nutos. Os números do 9º Anuário brasileiro de Se-
gurança Pública, divulgados em outubro de 2015, 
representam queda de quase 7% em relação a 2013, 
quando foram contabilizadas 51.090 situações.

Os próprios pesquisadores estimam, con-
tudo, que possam ter ocorrido até 476 
mil casos, uma vez que a subno-
tificação é recorrente. A projeção 
se baseia no levantamento ‘Es-
tupro no brasil: uma radio-
grafia segundo os dados 
da Saúde’, do Instituto 
de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), que 
aponta que apenas 10% 
dos crimes dessa natureza 
chegam ao conhecimento 
da polícia.

O brasil também possui o quinto maior índice de femini-
cídios do mundo, conforme o Mapa da Violência, publicado 
em novembro pela Faculdade latino-Americana de Estudos 
Sociais. Em 33 anos, mais de 106 mil mulheres foram assassi-
nadas por aqui. As 4.762 mortes registradas em 2013, último 
ano analisado, representam uma média de 13 por dia e uma 
taxa de 4,8 para cada 100 mil habitantes. Chama a atenção o 
fato de que a incidência de óbitos de mulheres negras cresceu 
54,2%, enquanto a de brancas caiu 9,8%.

De acordo com a bioquímica Maria da Penha, 
os dados são preocupantes “Não existe a políti-
ca pública? Não tem onde ela (mulher) procurar 
ajuda? Ou (a política pública) não está sendo 
bem feita? Esta mulher denunciou e não foi 
protegida como deveria?”, questionou. Em 

Curitiba para a 1ª Jornada Nacional Mulher 
Viver Sem Violência, a hoje ati-

vista disse considerar o 
feminicídio muito mais 
grave do que um ho-
micídio comum. “Os 
homens são assassina-
dos por briga, na rua, e 
as mulheres dentro de 
casa, por quem deve-

ria protegê-las”.

Um estupro
a cada 11 minutos

11

feminicídios por dia13
PL 478/2007: 

“estatuto do nascituro”
Ao definir que a vida “começa na concepção”, 

oferece proteção jurídica e uma série de direitos 
aos fetos, como à integridade física, à honra e 

à imagem. Também prevê o pagamento de uma 
pensão alimentícia, no valor de um salário mínimo, 

às crianças nascidas de violência sexual,  
até que elas completem a maioridade.

autores: luiz bassuma (pt/ba) e miguel martini (phs/mG)
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MuLheRes Naiara bittencourt
advoGada e militante da 
marCha mundial de mulheres 

Este ano, o prefeito Fernando 
Haddad (SP), comunicou que 
proporia a exigência de exten-

são da licença-maternidade para o pe-
ríodo de seis meses obrigatoriamente às 
empresas vencedoras dos editais de lici-
tações da Prefeitura. O anúncio se deu 
durante um evento da Semana Mundial 
de Amamentação. A partir de então os 
ânimos se exaltaram: gestantes, mães, 
feministas, empresários e figuras polí-
ticas, cada qual com opiniões diversas.

Pela legislação trabalhista, a ges-
tante tem o direito de usufruir 120 dias 
de licença a partir do 28º dia antes do 
parto. Também é garantida a licença
-maternidade às mães ou pais adotivos 
pelo mesmo período. Todo o pagamen-
to é realizado pela Previdência Social. 
É facultativo às empresas aderirem ao 
Programa Empresa Cidadã, em que há 
a prorrogação da licença para 180 dias 
e em contrapartida recebem benefícios 
fiscais. Já para as servidoras públicas federais, do Paraná e de 
Curitiba, os 180 dias são sempre garantidos. Também é im-
portante lembrar que as gestantes têm estabilidade no empre-
go, da confirmação da gravidez aos cinco meses após o parto. 

Já a licença-paternidade é de cinco dias, garantida pela Cons-
tituição. Até 1988, o empregado dispunha de apenas um dia com 
a criança para o registro do nascimento. Alguns Pls ou Emendas 
Constitucionais que tramitam no Congresso pretendem prorrogar 
a licença-paternidade para 30 dias, mas as chances de aprovação 
ainda são pequenas nesse cenário conservador.

Só pelas disparidades das garantias concedidas aos ho-
mens e mulheres já é possível ver o tamanho da desigualdade 
de gênero. Os textos legais apenas reafirmam a prática cultu-
ral de que o cuidado com as crianças seja de responsabilidade 
exclusiva das mulheres. De fato, há aspectos que não podem 
ser desconsiderados, como o período de recuperação pós-par-
to e a amamentação. Mas mesmo estes devem ser de escolha 

da mulher e não de uma impo-
sição estatal que impõe o cuida-
do da criança apenas à mãe nos 
primeiros meses.

A maternidade também é 
vista pelo empresariado como 
critério de discriminação sala-
rial e de admissão nos postos de 
trabalho. Isto porque, segundo 
os empregadores, as mulheres 
oneram a empresa ao usufruí-
rem da licença, uma vez que um 
empregado temporário deve ser 
contratado para substituí-la. E, 
ao retornar ao emprego, a mu-
lher estaria “desatualizada”. 
Alguns parlamentares já afir-
maram que a diferença salarial 
entre homens e mulheres (de 
28% no Brasil) se justificaria 
pela maternidade. As mulheres 
também sofrem discriminação 
nas entrevistas de emprego, em 

que critérios como casamento e vontade de ter filhos são con-
siderados de forma hostil pelos empregadores. 

Mas como garantir igualdade no mercado, valorizando as 
mulheres e as mães por meio de ações positivas estatais? A 
vedação da discriminação em razão de gênero, estado civil e 
maternidade é insuficiente e pouco efetiva. Precisamos falar 
de equidade na responsabilidade com as crianças. Isso signi-
fica uma ampliação da licença-paternidade em igual período 
ao das mulheres. Ou, pelo menos, que o tempo de licença 
possa ser dividido entre o casal, hetero ou homossexual. É 
claro que o cuidado e a responsabilidade dos homens com 
as crianças não são automáticas, resultado de um processo 
cultural forte. Porém, nós não podemos esperar até que a 
consciência e as práticas sociais dos homens e empregado-
res mudem, devemos exigir mudanças reais já! Mas por que 
continuamos olhando somente para nós? Onde estão os com-
panheiros quando falamos no cuidado com os filhos? 

Licença-maternidade: 
direito só das mulheres?
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No final de ano, na época de Natal e Ano Novo, as 
despesas dos trabalhadores e trabalhadoras au-
mentam. São gastos com presentes para familiares 

e parentes, com as ceias de Natal e Réveillon e ainda com 
possíveis viagens. Ou mesmo para quitar dívidas acumuladas 
durante o ano. Parte destes gastos é coberta com o 13º salário. 
Mas qual origem dele? De onde surgiu? 

O 13º salário no Brasil representa a gratificação natalina 
paga em diversos países do mundo. Esta gratificação é insti-
tuída em alguns países a ser paga ao trabalhador pela entidade 
patronal. O seu valor aproxima-se ao salário mensal, variando 
conforme legislação trabalhista de cada país. 

Sua origem está nos países majoritariamente cristãos, em 
antigas relações trabalhistas, em que os patrões eram, na grande 
maioria das empresas, parentes ou afins dos empregadores. No 
lugar da gratificação em dinheiro para os trabalhadores, esses 
recebiam uma cesta de alimentos típica natalina. Ao longo do 
tempo, a cesta de natal foi progressivamente substituída por va-
lores monetários. E com as lutas dos trabalhadores e trabalha-
doras os valores foram incorporados às legislações trabalhistas. 

No brasil, o 13º por pressão do empresariado não constou na 
Consolidação de leis Trabalhistas (ClT) de 1943, promulgada 

por Getúlio Vargas. Até 1962, essa gratificação era um costume 
não regulamentado. Ou seja, o patrão pagava ou não conforme 
seu critério. Depois das reivindicações do movimento sindical, o 
governo de João Goulart, por meio da lei 4.090, de 13/07/1962, 
institui o 13º salário no Brasil, tendo como referência o salá-
rio mensal de cada trabalhador e trabalhadora. Entretanto, a lei 
abrangia apenas os trabalhadores da iniciativa privada, excluindo 
assim o trabalhador do campo e servidores públicos. 

Para os servidores públicos, a obrigatoriedade do 13º salá-
rio veio com a Constituição de 1988. Mas nada impedia desta 
gratificação constar em outro estatuto de servidor. Como, por 
exemplo, em Curitiba este benefício consta desde 1958.

O décimo terceiro salário, além de ser um poderoso aliado 
do trabalhador nos gastos de fim de ano, hoje está na conta de 70 
milhões de brasileiros, entre empregados com carteira assinada, 
aposentados, pensionistas e servidores que tem esse direito. Esse 
volume de beneficiários exerce influência na economia, confor-
me o Dieese, pois injeta aproximadamente R$ 118 bilhões, cerca 
de 2,9% do Produto Interno bruto (PIb).

Agora, sabendo a origem do décimo terceiro salário e de 
toda a luta envolvida, aproveite o seu da melhor maneira pos-
sível. Boas festas e um 2016 de muitas lutas!

COnQuista Cesar Schütz
formador e assessor sindiCal

Qual é a origem do  
décimo terceiro salário? 
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assédiO Pedro Carrano
Jornalista

Por 
trás da 
cortina  
fria do 

assédio 
NO PlANO 

INSTITUCIONAl, 
NãO Há lEIS QUE 
REGUlAMENTEM 

O ASSÉDIO MORAl. 
PESQUISADORES 
ACREDITAM QUE 

O ASSUNTO DEvE 
SER RESOlvIDO 

TAMbÉM COM 
ORGANIzAçãO 
NOS lOCAIS DE 

TRAbAlHO
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assédiO

tiramos leite de 
pedra, mesmo com 
zero de orçamento 
fiz muitas coisas, 

tenho conhecimento 
e não teria chegado 

aqui se não o 
tivesse. Mas ele 
era uma cobra 

mordendo onde 
podia, para solapar 
a parte profissional

O personagem da matéria não tem nome. 
Poderia ser você, assim como eu. Há 
um ano e meio, ele passou a vivenciar 

uma situação de assédio moral, em um órgão 
da gestão municipal. No começo, a ferramen-
ta nas mãos do assediador foi a sonegação de 
informações ao funcionário, de maneira que as 
tarefas não fossem bem cumpridas pela vítima. 

O personagem da matéria não tem o 
nome revelado não apenas para protegê-lo 
de eventuais retaliações em local de trabalho, 
de onde está afastado temporariamente. Mas 
porque um servidor público, ou mesmo um 
trabalhador da esfera privada, fica desfigu-
rado na sua personalidade e autoconfiança 
quando submetido a uma situação periódica 
de assédio moral em local de trabalho. 

 “Eu não conseguia identificar o que era 
aquilo. Informações eram sonegadas (pela 
chefia) para poder manipular as coisas”, re-
vela, confessando à reportagem que passou 
a sofrer paranóia depois dos episódios de 
assédio. As câmeras e 
a bolsa da Imprensa do 
Sismuc devem ficar lon-
ge do local da entrevista, 
pela desconfiança que 
o entrevistado adquiriu 
com possíveis grava-
ções. Sua postura é de 
medo e insegurança. 

O trabalhador narra 
que sempre colocou suas 
opiniões, defendendo 
políticas e recursos para 
o setor onde atua, mas a 
resposta era retaliação e 
atropelo ao diálogo. Para 
ele, a motivação do as-
sédio seria justamente o 
fato de ele cumprir bem 
o seu papel. “Ficava sem 
informação. Comecei a 
ficar paranóico. Virou 
um ambiente de ditadura militar, você passa 
a achar que qualquer coisa está sendo grava-
da no celular contra você”, confessa. 

Em muitos casos de assédio moral, há 
um componente, identificado por especia-
listas, que associa o assédio ao cumprimen-

to de metas e à intensidade da produção. 
Porém, este caso do servidor público re-
vela que o problema não foi esse, mas o 
seu contrário. Como prática permanente, o 
assediador não admitia o destaque e a com-
petência do subordinado. 

“Tiramos leite de pedra, mesmo com zero 
de orçamento fiz muitas coisas, tenho conhe-
cimento e não teria chegado aqui se não o ti-
vesse. Mas ele era uma cobra mordendo onde 
podia, para solapar a parte profissional”, 
decreta o servidor, apontando que voltaria 
ao local de trabalho já na próxima semana, 
depois de um breve afastamento. E finaliza: 
“Me sinto com as mãos amarradas, a pressão 
dele não desaparece”. 

Mudanças na produção e assédio | No 
cenário econômico brasileiro de uma década 
de produção intensa e exploração da força de 
trabalho, o assédio moral tornou-se comum 
na vida dos trabalhadores, a partir de metas 

de produção, tanto no 
segmento público como 
no privado. As trabalha-
doras são particularmen-
te impactadas por esta 
prática, somada também 
ao assédio sexual.

Trata-se de uma 
violência contra o tra-
balhador nas suas rela-
ções pessoais, indicam 
especialistas no tema. 
Mesmo no aspecto pre-
ventivo, a dificuldade 
é grande para se carac-
terizar o que seria uma 
atitude assediadora. 
Este assunto também 
está ligado às relações 
de poder criadas no in-
terior de uma institui-
ção — como é o caso do 

serviço público — e dentro da hierarquia de 
trabalho. Na análise do deputado estadual 
Tadeu veneri (PT), autor de projeto sobre o 
tema, assédio e as novas formas de organi-
zação do trabalho no brasil são duas coisas 
que andam juntas desde os anos 1990.
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assédio é uma 
ferramenta dentro 

da nova fase da 
década de 90. Vem 
dentro de todo um 

conceito criado 
com o estudo das 

novas tecnologias 
de administração, 

nos anos 1970 e 
1980. é a busca de 
isolar o sujeito não 
adaptado dentro da 

empresa. aquele que 
não é uma pessoa 

maleável, não aceita 
hora extra sem 

receber
TADEU vENERI, 

DEPUTADO ESTADUAl (PT)

Deputado tem projeto de lei 
paralisado desde 2001 

mesmo Com a neCessária JudiCialização,  
resistênCia ao assédio deve ser no sindiCato  
e Com orGanização no loCal de trabalho

no plano institucional, não há leis que regulamentem o assédio 
moral. o deputado estadual tadeu veneri (pt) teve por duas vezes 
um projeto de lei que regulamenta o assédio moral aprovado no 
legislativo e vetado pelo poder executivo. isso já ocorre desde 
2001, quando veneri ainda estava na condição de vereador. 

o projeto segue paralisado. “sempre vai ser vetado pelos 
governadores, seja quem for”, reclama o deputado e atual 
líder da oposição na assembleia legislativa. mesmo assim, o 
parlamentar defende que o principal é gerar debates sobre o 
assunto com a sociedade, compreendendo o assédio moral em 
todas as suas dimensões. 

neste terreno em que faltam proteções e garantias, o funcionário 
assediado deve buscar orientação no sindicato de referência. 
pesquisadores não acreditam que o tema deva ser resolvido 
apenas na ação judicial, mas a partir da organização nos locais 
de trabalho. o sindicato dos bancários de são paulo, osasco e 
região, por exemplo, possui um canal de denúncias que podem 
ser feitas de forma anônima e acompanhadas em todo processo 
pelo trabalhador. 

tadeu veneri
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Procure na sede 
do Sismuc

Cartilha 
Assédio Moral, 
de Tadeu Veneri 
(assembleia 
legislativa do 
paraná, 2015)
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Pesquisas quantitativas sobre o tema do assé-
dio moral não refletem o problema como um 
todo, uma vez que os trabalhadores sentem-

se pressionados e não mencionam que já sofreram o 
assédio moral, com medo de retaliação. Mesmo as-
sim, quando sindicatos consultam a base da catego-
ria, o tema aparece entre 
os principais problemas. 
É o que aconteceu com as 
consultas recentes que o 
Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Paraná 
(Sindijor-PR) fez aos jor-
nalistas – o que gerou a 
cartilha “Assédio no Jor-
nalismo”. 

A motivação da enti-
dade sindical surgiu tam-
bém devido ao polêmico 
caso de denúncia de as-
sédio sexual ocorrido na 
rádio CbN de Curitiba. A 
denúncia de assédio con-
tra um dos comentaristas 
da emissora repercutiu e motivou uma paralisação 
dos jornalistas da empresa, em agosto de 2013. 

Guilherme Carvalho, ex-presidente do Sindijor, 
soma-se aos que compreendem o assédio em um 
cenário de pressão por produtividade. Soma-se a 
isso, no caso do jornalismo, o próprio desrespeito 
à profissão. O sindicato tentou incluir uma cláusula 
sobre o tema na negociação coletiva, em 2014. Mas 
os sindicatos patronais de empresas do setor da co-
municação rechaçaram a proposta. 

“Existe uma conjuntura de crise do modelo de 
negócio, com demissões e um certo desespero dos 

empresários para garantir suas margens de lucro, o 
que acaba sendo transferido para os jornalistas. Em 
segundo lugar, tem se proliferado no brasil estraté-
gias de gestão do trabalho que visam o aumento da 
produtividade dos trabalhadores. Isso passa por es-
tabelecimento de metas e premiações ou punições”, 

define Carvalho. 

Como estabelecer o 
nexo entre assédio 
moral e doença do 
trabalho? 
Dionísio Reis Siqueira, 
diretor da Secretaria de 
Saúde e Condições de 
Trabalho do Sindicato 
dos bancários de São 
Paulo, Osasco e Região 
afirma que o alto número 
de incidências de casos 
de assédio moral entre 
os bancários faz com que 
o sindicato lute contra a 
prática de assédio mo-

ral, mas também para que o vínculo entre assédio 
moral e doença do trabalho sejam reconhecidos. É 
o chamado nexo do trabalho com a doença, nem 
sempre caracterizado. 

“Possibilidade há sim. Mas, os médicos do tra-
balho que atuam nos serviços médicos das empresas 
são comprometidos com os patrões, portanto o que 
vemos é a inexistência de qualquer tipo associação 
ou reconhecimento do nexo do trabalho com a doen-
ça”, declara, afirmando que um apoio importante para 
estabelecer este vínculo são os Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador (Cerests). 

assédio onde  
menos se imagina 

QUESTãO ENvOlvE CATEGORIAS PROFISSIONAIS E DIFERENCIADAS, 

ONDE NãO SE APARENTA QUE O PROblEMA ExISTE

Pedro Carrano  |  Colaboração: Gibran Mendes – declatra

dionísio reis siqueira: bancários de são paulo 
lutam contra o assédio e pelo nexo causal
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Acesse
vitimasdohsbc.com.br 

Vítimas do HSBC 

lançado em agosto de 2015, o movimento “vítimas do hsbC” surgiu de uma pesquisa 
reveladora sobre os métodos de gestão adotados pelo hsbC e a relação com a doença 
dos trabalhadores, o que se chamou de “assédio moral organizacional”.  a campanha é 
uma parceria entre o sindicato dos bancários de Curitiba e região e o instituto defesa 
da Classe trabalhadora (declatra). nenhum comentário se compara com os vídeos com 
depoimentos de trabalhadores na campanha, de grande repercussão. 

fonte: sindijor-pr e declatra. 

78% SIM
não22%

Você já foi 
vítima de 
assédio moral 
em seu local 
de trabalho?

elas também 
representam62% 

59% 

dos jornalistas disseram 

Afirmaram
ter sofrido 
assédio

de mulheres
entre os bancários 
deixaram o banco 
acusando problemas 
de saúde

dos casos de assédio  
por danos morais
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aguarndando anúncio LGBt

COORdenadas
sindiCais 

dermeval Silva 
Coordenador de raça do sismuC

O principal objetivo desse fórum 
é resgatar a arte negra em par-
ticular o teatro e a dança. O 

fórum de performance negra está cami-
nhando para a sua quarta edição. É ne-
cessário ações como a do fórum de per-
formance negra para que a sociedade 
e as autoridades compreendam e reco-
nheçam que esta nação brasileira pre-
cisa de um teatro e de uma dança que 
contemple a importância e a grandeza 
da influência de sua população negra. 
Por isso, a necessidade da continuidade 
desse grande e importante evento que é 
o fórum de performance negra.

O fórum tem como objetivo também 
dar visibilidade aos grupos e compa-
nhias de dança e teatro negro. Exemplo 
disso é o formato dele, que tem grupos 
e companhias de todas as regiões do 
país participando. Na segunda edição do 
fórum estiveram presentes aproximada-
mente 75 representantes de grupos que 

a dança e a expressão  
na valorização do negro

O FóRUM NACIONAl DE PERFORMANCE NEGRA É RESUlTADO DA PARCERIA  

DO bANDO DE TEATRO OlODUM (bA) COM A COMPANHIA DOS COMUNS (RJ)

arquivo pessoal

na época trabalhavam efetivamente, o 
ano inteiro, nas suas cidades.

Daqui de Curitiba, o grupo de Dan-
ça afro àSà ÌbÌlE teve participação 
nas três edições do fórum e o grupo de 
teatro Nuspartus teve participação na 
terceira edição. Esses grupos e compa-
nhias tem se constituído como principal 

espaço de formação de atrizes e atores 
negros. Esse movimento é necessário 
pela dificuldade que esses grupos e 
companhias enfrentam para desenvol-
ver suas atividades artísticas. Essa difi-
culdade acontece por falta de patrocínio 
tanto pelo poder público e maior ainda 
pela iniciativa privada.
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PReVidênCia Manoel Ramires
Jornalista

Os servidores municipais de 
Curitiba, reunidos em quatro 
sindicatos, se mobilizaram 

rapidamente contra a intenção do go-
verno Gustavo Fruet (PDT) de se apro-
priar de parte dos recursos do Fundo 
Previdenciários dos trabalhadores.  A 
primeira ideia de mudança no modelo 
de financiamento surgiu no começo de 
2015. Época semelhante em que o go-
vernador Carlos Alberto Richa (PSDb) 
decidiu que era necessário mexer no fi-
nanciamento dos servidores estaduais. 
A ação do governador gerou uma das 
maiores greves do Paraná, culminando com a aprovação da 
lei, saque em mais de 500 milhões da “poupança” dos tra-
balhadores e do Massacre de 29 de abril, quando a Polícia 
Militar agrediu por duas horas os manifestantes. Já Gustavo 
Fruet recuou bem antes, em fevereiro. No início dos protestos 

sua irmã, Eleonora Fruet, que é 
secretária de finanças, foi à Câ-
mara Municipal e declarou que 
a gestão não pretendia mexer 
no fundo. “O IPMC tem R$ 
1,2 bilhão no fundo financeiro, 
mas não vamos mexer nisso”, 
garantiu Eleonora.

Contudo, no fim do ano, sur-
giu uma nova tentativa de a ges-
tão mexer no financiamento do 
Instituto de Previdência Munici-
pal de Curitiba. Em 27 de outu-
bro, a gestão municipal convo-

cou os quatro sindicatos propondo um modelo que permitia Fruet 
diminuir o aporte financeiro, além de sacar recursos já deposita-
dos (veja gráfico). A proposta foi rapidamente repudiada por Sis-
muc, Sismac, Afisc Sindical e Sigmuc, que representam mais de 
30 mil trabalhadores. Os trabalhadores aprovaram indicativo de 

de olho no cofre  
do fundo de pensão

ipmC nasce 

sem 
recursos

é o passivo atuarial do 
ipmC calculado em 2008

2,5 bilhões

é o valor que Fruet poderá 
sacar do iPMC em 2015100 milhões

é o dinheiro que a 
Prefeitura de Curitiba 
quer deixar de 
repassar para o iPMC

é o dinheiro 
em caixa que 
o ipmC tem 
atualmente

é o passivo 
atuarial  
do ipmC 
atualmente

6,5 bilhões 9,6 milhões1,6 bilhões

ipmc

em 2008, apurou-se que 
havia um passivo atuarial, 

que é a projeção de uma 
dívida futura, de R$ 2,5 

bilhões. Esse déficit  
deveria ser corrigido em,  

no máximo, 35 anos
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greve para quando o projeto chegasse à Câmara Municipal sem o 
aval dos trabalhadores: “Nós estamos preparados neste ano e em 
2016 para uma greve geral. E quem inicia essa greve é o prefeito 
Gustavo Fruet assim que mandar qualquer projeto que não tenha 
sido submetido ao conjunto dos trabalhadores”, esclarece a coor-
denadora geral do Sismuc Irene Rodrigues. 

Cofre abastecido | O IPMC foi reformulado em 1999, a par-
tir da lei 9626 que criou o sistema de seguridade dos servidores 
municipais formado pelo antigo IPMC e o recém-nascido Insti-
tuto Curitiba de Saúde (ICS). Todos os servidores aposentados, 
pensionistas e servidores em atividade foram transferidos para 
o IPMC sem nenhum reforço financeiro. O novo Instituto foi 

criado com um grande passivo atuarial, ou seja, recebeu obriga-
ções passadas e futuras sem nenhum aporte da Prefeitura.

Durante a década de 1990, vários prefeitos deixaram de fa-
zer os repasses ao Instituto, o que acumulou uma dívida de R$ 
52 milhões. Em 1998, pouco antes da reformulação do IPMC, o 
presidente do Instituto na época “anistiou” a dívida da Prefeitura.

Em 2008, apurou-se que havia um passivo atuarial, que é a 
projeção de uma dívida futura, de R$ 2,5 bilhões. Esse déficit 
deveria ser corrigido em, no máximo, 35 anos. Depois de mui-
tas discussões com o Conselho de Administração, chegou-se 
à conclusão de que uma das formas de afastar o passivo era 
a Prefeitura fazer aportes mensais ao IPMC correspondente à 
parte dos benefícios previdenciários.

PReVidênCia

Financiados principalmente pelos servidores públicos, os fundos 
de pensão são uma mina de ouro para os prefeitos. Em tempos 
de “crise econômica” e perto do período eleitoral, os gestores 

enxergam nessa grana a possibilidade de irrigar obras e o caixa do go-
verno municipal. A iniciativa do prefeito Gustavo Fruet, de alterar o 
financiamento do IPMC, também é repetida por governantes em Arau-
cária e Marialva com relação aos seus respectivos fundos.

Em Araucária, na região Metropolitana de Curitiba, a mobiliza-
ção dos servidores obrigou o prefeito Olizandro Ferreira (PMDb) a 
revogar decreto que criou um Comitê de Investimentos do Fundo de 

Prefeituras paranaenses têm avançado 
em fundos de pensão dos servidores 

em marialva, prefeitura repassa 
terreno no lugar de verbas

em araucária, servidores pressionam 
contra a desorganização da previdência

d
iv

ul
g

aç
ão

lu
iz

 h
er

m
an

n

Previdência. A ideia do prefeito era diminuir a re-
presentação dos servidores. Atualmente, os conse-
lheiros do Fundo são eleitos de forma direta entre 
os servidores. Pela proposta da administração, seria 
criado um comitê de investimento desvinculado dos 
conselhos Administrativo e Fiscal. 

Em Marialva, no Norte Central do Paraná, o pre-
feito Edgar Silvestre deixou de repassar recursos para 
o Fundo de Previdência (IPAM) referente a 2016. Em 
seu lugar, propôs transferir um terreno para o Fundo. 
O IPAM aceitou o terreno como parte da gestão no 
aporte atuarial. “Ficou estabelecido que caso o apor-
te resulte em valor superior à avaliação do terreno 
(R$1,5 milhão) será transferido a diferença do valor 
ao IPAM”, explica a advogada Gisele veneri.
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Beto Richa sacou 
quase 2 bi do 
ParanáPrevidência

desde o começo dos protestos dos 
professores se apontava que o governador 
Carlos alberto estava de olho no caixa dos 
servidores estaduais (veja entrevista com 
ludimar rafanhim).  aprovada a lei que 
mudava o modelo de financiamento, Richa 
sacou, em maio, r$ 527 milhões, repartidos 
com tJ, alep e mp. esse valor era referente 
aos meses iniciais de 2015. nos meses 
seguintes os saques seguiram sendo feitos, 
atingindo 1,1 bilhões. Com o leilão da 
folha de pagamento dos inativos que não 
foi para a paranaprevidência, mas para o 
tesouro, como mostrou o repórter euclides 
lucas Garcia, do jornal Gazeta do povo, 
outros r$ 200 milhões mudaram de cofres. 

Cofre cheio 
e muitas 
regras

ÁGORa | Por que os governantes estão de 
olho nos fundos públicos?
LudiMaR RaFanhiM | os servidores públi-
cos nos estados, na união, df e em aproximada-
mente 2,1 mil municípios constituíram regimes pró-
prios de previdência. esses fundos são diferentes 
dos fundos complementares privados da iniciativa 
privada ou mesmo públicos. eles são feitos para pa-

gar a integralidade 
do benefício e 

não apenas 
para comple-
mentar o que 
excede o teto 

O ADvOGADO E ESPECIAlISTA EM 

PREvIDêNCIA lUDIMAR RAFANHIM ExPlICA 

COMO FUNCIONA O FINANCIAMENTO E 

A REGUlAMENTAçãO DOS FUNDOS DE 

PREvIDêNCIA PÚblICOS E PRIvADOS

aprovada a lei que mudava o modelo 
de financiamento, Richa sacou, em 

maio, R$ 527 milhões, repartidos com 
tJ, alep e MP. esse valor era referente 
aos meses iniciais de 2015. nos meses 
seguintes os saques seguiram sendo 

feitos, atingindo 1,1 bilhões



PReVidênCia

Mudanças para estatutários em Curitiba
Acesse  http://files.sismuc.org.br/ARQUIVOS/DOC_ANTIGOS/370_1087.pdf

do regime Geral de previdência, 
de r$ 4663,75. logo, ao longo dos 
anos, foram acumulados trilhões 
de reais. e na administração públi-
ca, com a carência de recursos, é 
onde tem dinheiro acumulado. por 
isso, vários governantes, de alguma 
forma, tentam se apropriar desses 
recursos. seja fazendo empréstimo, 
mudando a segregação de massas 
(contemplados), o aporte financei-
ro ou não fazendo os repasses de-
vidos. então, entendo que alguns 
governantes querem utilizar-se 
desses recursos para outras finali-
dades. isso pode solucionar o cai-
xa da gestão, só que é nocivo do 
ponto de vista previdenciário. Afi-
nal, no futuro, quando as pessoas se aposentarem, pode faltar 
dinheiro no caixa, uma vez que foi tudo misturado para pagar 
servidores ativos, aposentados e políticas públicas. 

ÁGORa | O fundo de previdência do servidor  
não é o mesmo do inss, nem resultado de 
impostos do cidadão?
LF | o inss é uma autarquia federal que administra o regime 
geral de previdência social, englobando os trabalhadores da 
iniciativa privada, contribuintes facultativos e servidores cele-
tistas, estatutários sem regime próprio de previdência, sócios 
de empresas e comissionados não vinculados  a regime pró-
prio por terem cargo efetivo.  o modelo de gestão do inss é 
de repartição simples. ou seja, não é feita uma poupança. é 
recolhido mensalmente do empregado e do patrão, é enca-
minhado ao Governo federal que, no orçamento da união, 
encaminha para as aposentadorias, no capítulo da seguridade 
social. se sobrar dinheiro, vai para o caixa e se faltar, o governo 
complementa. outro modelo é o regime próprio de previdên-
cia. o objetivo desse é formar uma reserva para que no futuro 
se possibilite a autonomia de pagamento dos benefícios pre-
videnciários. é um fundo que gera poupança e também sujeito 
a regras como o pagamento exclusivo dos benefícios previ-
denciários. todavia, sem o acúmulo, ele se torna inviável. é im-
portante destacar que os governos nunca podem pagar mais 

do que o dobro da contribuição 
do servidor. se o desconto é 11% 
(como em Curitiba), no máximo a 
contrapartida é de 22%, podendo 
ser acrescida da taxa de adminis-
tração de no máximo 2% da folha 
de pagamento.

ÁGORa | Quais são as mais 
recentes mudanças no 
regime previdenciário?
LF | até recentemente o cálculo 
da aposentadoria no regime Geral 
da previdência social era uma mé-
dia das últimas 36 contribuições. 
isso mudou. passou para 80% das 
melhores contribuições na carreira, 
a contar de julho de 1994 para cá. 

ninguém se aposenta com mais de r$ 4633,75 (a não ser em 
fundos complementares como previ, petrus etc). além disso, 
tem o fator previdenciário, criado em 1998. ele faz que dimi-
nua o valor da aposentadoria quando a pessoa se aposente 
mais jovem. é considerado tempo de contribuição, expectativa 
de vida etc. é feito um cálculo, como o exemplo a seguir: eu 
tenho 1 milhão  para te pagar e você vive 10 anos, sendo 100 
mil por ano. mas se você viver 20 anos, vai ser pago 50 mil 
por ano. mais recentemente foi adotada a regra dos pontos. 
o cálculo da mulher é 30 anos de contribuição e 55 anos de 
idade (totalizando 85 pontos). Concluindo, a mulher se apo-
senta sem o fator previdenciário. Já o homem é 35 anos de 
contribuição e 60 de vida, logo 95 pontos. soma-se a isso que 
a partir de 2017, até 2022, se aumentará 1 ponto por ano até 
chegar a 90/100. o grande pleito do movimento sindical é o 
fim do fato previdenciário. 

então, entendo que alguns 
governantes querem 

utilizar-se desses recursos 
para outras finalidades. 
isso pode solucionar o 

caixa da gestão, só que é 
nocivo do ponto de vista 

previdenciário
lUDIMAR RAFANHIM, 

ADvOGADO DO SISMUC

Leia mais....
entenda a fórmula
85/95 do inss
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nOssa Cidade André Machado
banCário

Buscamos enfrentar os problemas 
urbanos que nos afetam, mas, mui-
tas vezes, nossas ações produzem 

justamente o que tentamos evitar. Gasta-
mos muitos recursos para otimizar nosso 
tempo, mas os problemas parecem se apro-
fundar. O tempo que desperdiçamos para o 
deslocamento de casa ao trabalho em nossa 
cidade é um destes pontos de tensão. 

Em Curitiba, adquirimos nossos au-
tomóveis na expectativa de reduzir esse 
tempo e aumentar nosso conforto, o que 
nos fez termos na cidade o maior índice 
de motorização do país, que é o número 
de carros por habitante. Mas, contradito-
riamente, o entupimento das vias pelos 
veículos tem feito com que a média de 
tempo de deslocamento da população au-
mente a cada ano. Ou seja, como o náu-
frago que toma água do mar para matar 
sua sede, causando desidratação e mais 
sede, as pessoas produzem mais engarra-
famentos e gastam mais tempo no trân-
sito a cada carro que compram para se 
tornarem mais ágeis. 

Um estudo do Instituto de Pesquisa 
Aplicada (IPEA), de 2009, já apontava 
que os mais pobres são os mais prejudicados com o aumento 
do tempo de deslocamento de casa ao trabalho, demorando 
61% a mais do que os mais ricos. Claro, há décadas os mais 
pobres foram deslocados para as periferias da região metropo-
litana de Curitiba e o impacto dos congestionamentos se torna 
ainda mais grave para quem está mais distante. 

A alternativa mais racional seria termos um investimento 
pesado no transporte coletivo público, evidentemente. Mesmo 
que houvesse alíquotas de impostos muito mais elevadas de 
quem tem mais renda ou se fosse cobrado um IPTU realmente 
progressivo, há pelo menos uma década, com o objetivo es-
pecífico de construir um metrô eficiente, aumento radical das 
linhas de ônibus e mais conforto nesses modais de transpor-
te coletivo, certamente as pessoas teriam gasto muito menos 
do que o valor de seus carros, seguros, IPvA, manutenção e 
combustível, e teríamos uma economia fantástica nos tempos 
gastos no trânsito. É uma questão de economia.

Digo isso no momento em que ainda 
não chegamos em Curitiba no caos dos 
engarrafamentos paulistanos. lá, a mé-
dia de deslocamento de casa para o tra-
balho chega a mais de duas horas diárias, 
mais que o dobro de nossa cidade. Mas 
temos que ter clareza: ainda não chega-
mos nesse caos, mas caminhamos acele-
radamente nesse sentido. 

O mais racional, todavia, nem sem-
pre define as escolhas políticas das ad-
ministrações públicas ou, talvez ainda 
mais significativo, não determina aquilo 
que as pessoas acreditam ser a melhor 
alternativa para a cidade. A indústria 
automotiva joga um papel central nessa 
construção ideológica de que o carro é 
um elemento de distinção social e a úni-
ca escolha digna para quem tem dinhei-
ro. As pessoas passam a incorporar isso 
em seu imaginário, chegando a combater 
com veemência políticas de minimiza-
ção dos efeitos nocivos do transito para 
o transporte coletivo, através das faixas 
exclusivas para os ônibus. 

A deterioração do sistema públi-
co de transporte, entregue de bandeja 

para um punhado de empresários que ganham mais com a 
ineficiência do que com a eficiência, pois são remunerados 
percentualmente aos altos custos do sistema, também foi de-
cisivo para cristalizar a supremacia do transporte individual 
sobre o coletivo. Andar de ônibus hoje justifica todo tipo 
de propaganda negativa, pois o sistema parou no tempo, se 
tornou lento, ficou restrito aos ônibus e realmente se tornou 
um fardo. Isso precisa mudar. 

O modelo predominante em nossa cidade contribui para 
o aprofundamento de uma dinâmica do trânsito cotidiano 
que gera ainda mais estresse à vida, consome o tempo e a 
saúde das pessoas. É preciso mudar as prioridades, debater 
as alternativas com a população e adotar medidas efetivas 
para fortalecer o transporte coletivo, com um novo modelo 
efetivamente público, com um metrô que atenda à maioria 
da população, focado na qualidade e no conforto. Caso o 
contrário, o caos se aproxima.

Mais carros, menos tempo

andar de ônibus 
hoje justifica todo 

tipo de propaganda 
negativa, pois o 

sistema parou no 
tempo, se tornou 

lento, ficou restrito 
aos ônibus e 

realmente se tornou 
um fardo. isso 
precisa mudar
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MORadia

MPM cobra regulamentação 
do aluguel social

Phil batiuk
Jornalista

A lei nº 14.700, que institui o Programa Aluguel 
Social, foi aprovada pela Câmara de Vereadores e 
sancionada pelo prefeito Gustavo Fruet ainda em 

julho deste ano. O texto deu quatro meses para a Prefeitura 
de Curitiba regulamentar a lei, mas o Movimento Popular 
por Moradia (MPM) alerta que o prazo encerrou no dia 25 
de novembro.

E o ano 2016 vai começar com quase R$ 20 milhões a 
menos para Habitação. O dado compara despesas do gover-
no municipal previstas na lei Orçamentária Anual deste 
ano (R$ 68 mi) e do próximo (R$ 49 mi) para o setor. Com 
valores até um salário mínimo, o Aluguel Social viabiliza 
políticas de realocação temporária para famílias sem teto.

É o caso de quem se enquadra no programa Minha Casa, 
Minha vida ou em projetos da Cohab e da Cohapar. São pes-
soas que não têm renda para moradia, mas que precisam pa-
gar aluguel enquanto a habitação popular é construída. Mas 
também se aplica à realocação em razão de obras ou desastres 
naturais, usos que interessam à gestão municipal.

demora não seria por acaso | Segundo Fernando Marceli-
no, do MPM, houve duas reuniões para construir o decreto. Em 
ambas, os representantes da administração iniciaram os trabalhos 
problematizando a mesma questão: “de onde sairá o dinheiro”?

Marcelino destaca que o MPM já apresentou pelo menos 
duas propostas, nenhuma das quais teria sido aceita pela co-
missão. A primeira delas prevê que sejam utilizados recursos 
do potencial construtivo, mecanismo que permite ao setor 
imobiliário construir acima do teto permitido pelo urbanismo 
por meio da compra do potencial construtivo de outro imóvel, 
um que não tenha atingido o limite máximo.

A outra proposta foi a de destinar recursos oriundos do IPTU 
progressivo, política que encarece valores de imóveis abando-
nados ou com alto valor agregado em relação às moradias mais 
populares. Contudo, mais do que a fonte do recurso, Marcelino 
explica que somente após a regulamentação é que vão estar defi-
nidos critérios previstos na lei, tais como: para quem é o benefí-
cio; qual valor receberão as famílias em cada faixa de renda; por 
quanto tempo; o que constitui ou não fraude etc.

phil batiuk

ocupação 29 de março 
- em busca de políticas 
públicas para moradia
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COnexãO uniVeRsidade

Voto: dever ou direito?

Laura Weiss e Jussara Andrade
estudantes | supervisão: Guilherme Carvalho

Apesar de o brasil ser 
uma democracia re-
cente, a reforma polí-

tica no país é um assunto per-
manente nas rodas de conversa. 
Ela representa um conjunto de 
propostas de emendas constitu-
cionais da legislação eleitoral 
com o objetivo de melhorar o 
sistema de eleições em nosso 
país. E a obrigatoriedade do 
voto é uma das pautas mais dis-
cutidas. Em junho de 2015, 311 
deputados rejeitaram o voto 
opcional e apenas 134 se colo-
caram a favor da votação facul-
tativa. Posição diferente dos elei-
tores. Pesquisa Datafolha aponta que 57% da população entre 
18 e 70 anos disse que não votaria caso o voto fosse opcional.

Por que existem pessoas que optariam por não votar? Uma 
das conclusões é que a não obrigatoriedade desejada se trata 
da fuga ao autoritarismo do regime eleitoral. Todavia, as con-
sequências da não obrigatoriedade do voto ainda preocupam. 
O Congresso Nacional é o órgão institucional capaz de tomar 
essa medida por meio de aprovação de uma reforma. Por não 
se tratar de uma medida tão simples é que os debates se es-
tendem. Embora não acredite que o voto facultativo seja a 
melhor saída, o doutor em sociologia política, professor da 
Universidade Federal do Paraná, Rodrigo Horochovski apre-
senta outra mudança. “Outra possibilidade, embora remota, 
é o de a questão ser resolvida pela via judicial, com algum 
ator legitimado apresentando uma Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) para o Supremo Tribunal Federal (STF) e 
os ministros acatando algo nesse sentido, mas acho difícil de 
acontecer”, argumenta o professor. 

Além da construção de uma sociedade política que pode 
ser deixada de lado com o voto facultativo, a abstenção elei-
toral também vem à luz dos argumentos. No cenário político, 
essa privação diz respeito à negação das escolhas políticas, 
ou seja, as pessoas se recusam a votar, tornando-se passivas 
quanto à contribuição política. “O efeito é de diminuir drasti-

camente a participação eleitoral 
em relação ao período imperial, 
tornando a política definitiva-
mente um jogo das elites e para 
as elites. Nesse sentido, a ins-
tituição da obrigatoriedade do 
voto (a partir de 1932) serviu 
para popularizar minimamente 
a experiência democrática bra-
sileira”, explica o mestre em 
Ciência Política e professor do 
Centro Universitário Uninter, 
Pedro Medeiros. 

Multar a cidadania | De 
acordo com o advogado e pro-

fessor da Uninter, Marcos Souza, 
existem algumas punições para quem não vai às urnas, inclu-
sive financeira.  “A multa pelo Código Eleitoral é de até 10 % 
do salário mínimo”, ressalta Souza. Já o eleitor que não vota, 
mas justifica em um prazo de até trinta dias está cumprido com 
a legalidade. Passados os trinta dias, deve-se pagar multa de 
até 10% do valor do salário mínimo. Além disso, a pessoa que 
não vota não pode ser contemplada por recursos como finan-
ciamento com a CAIxA e tomar posse em concursos públicos. 

NÚMERO DE bRASIlEIROS QUE NãO IRIAM àS URNAS, CASO O vOTO FOSSE OPCIONAl, 

bATEU O RECORDE NAS ÚlTIMAS PESQUISAS

31 países
têm voto obrigatório, incluindo o brasil

laura weiss

fonte: instituto internacional para democracia e assistência eleitoral (idea).
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CuRtas

10 jornadas de trabalho

Manoel Ramires
Jornalista

As jornadas de trabalho variam de trabalhador para trabalhador. Elas são de-
terminadas pelas especificidades da profissão e também pelas conquistas das 
categorias.  Na Revolução Industrial, por exemplo, a jornada de trabalho era 

de seis dias por semana e chegava até 18 horas por dia. O trabalhador também não 
tinha férias e nem aposentadoria. Isso levou a greves e uma das pautas era redução 
de jornada para dez horas diárias, o que obrigou o capital a se dividir em turnos de 
trabalho. Passados duzentos anos, confira 10 jornadas atuais de trabalho.

Advogado
20 horas

Jornada de 4 horas diárias ou 
20 horas semanais. a exceção é 
para 40 horas semanais, caso seja 
contratado com dedicação exclusiva.

Bombeiro Civil
 36 horas

Jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, 
num total de 36 (trinta e seis) horas semanais.esta jornada 

assegura ao trabalhador condições para recuperação 
fisiológica a fim de manter a qualidade de seu trabalho 

sem prejuízos por esgotamento físico e mental.

Médico
20 horas

Este profissional não possui jornada reduzida. Deve ser 
pago pelo menos um salário mínimo da categoria para 
cada jornada de 4 horas diárias. não há que se falar em 

horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que 
seja respeitado o salário mínimo/horário da categoria.

Jornalista
5 horas diárias

segundo a legislação, “a duração 
normal do trabalho dos jornalistas é 

de 5 horas, tanto de dia como à noite. 
A jornada especial dos profissionais 

da categoria foi estabelecida levando-
se em consideração as peculiaridades 

da profissão e o stress a que são 
submetidos, ela é uma medida de 

saúde e segurança no trabalho. Jogador de futebol
(Atleta Profissional)
44 horas semanais

44 horas semanais, de acordo com a lei 
pelé.  os períodos de jogos e de treinos 
devem ser computados na jornada de 

trabalho do atleta, na medida em que 
estes são considerados tempo à 
disposição do empregador.
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Menor aprendiz
Até 6 horas diárias

a jornada de trabalho do 
aprendiz é de máximas 6 
horas diárias, ficando 
vedado prorrogação e 
a compensação de 
jornada, podendo 
chegar ao limite de 
8 horas diárias desde 
que o aprendiz tenha 
completado o ensino 
fundamental, e se nelas 
forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. o contrato de 
aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos.

Peão de Rodeio
8 horas diárias

de acordo com a lei, considera-se 
atleta profissional o peão de rodeio 
cuja atividade consiste na participação, 
mediante remuneração pactuada em 
contrato próprio, em provas de destreza 
no dorso de animais eqüinos ou bovinos, 
em torneios patrocinados por entidades 
públicas ouprivadas.

Petroleiro  
de plataforma
12 horas

Os profissionais que atuam nas 
plataformas de petróleo da 
companhia encaram, em média, 
14 dias de trabalho em alto 
mar. a jornada de trabalho tem 
duração de 12 horas. a cada dia 
de trabalho, o empregado tem um 
dia e meio de folga. ou seja, se o 
profissional trabalhar 14 dias tem 
a garantia de 21 dias de folga.

Controlador  
de Tráfego Aéreo
8 horas diárias

a jornada máxima é de até oito horas. uma 
folga a cada três dias. são três turnos de 
trabalho em que as equipes se revezam. 
neste período, descontadas as horas de 
descanso, o controlador de tráfego aéreo 
faz um revezamento de funções. pode-se 
trabalhar duas horas como controlador, 
ter um período de descanso, depois como 
assistente de controlador e, por fim, como 
coordenador.

Músicos
5 horas diárias

a duração normal do trabalho 
dos músicos não poderá exceder 
de 5 (cinco) horas, computado 
o tempo destinado aos ensaios 
no período de trabalho.  nos 
espetáculos de ópera, bailado 
e teatro musicado, a duração 
normal do trabalho, para fins de 
ensaios, poderá ser dividida em 
dois períodos, separados por 
intervalo de várias horas.
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aRte e CuLtuRa
eM MOViMentO 

ulisses Galeto
produtor Cultural

Parte I
é legítimo que os movimentos de 

organização social resultem em associações 
de classe que, em um ambiente de 

participação democrática, lutem para 
disputar parcelas do poder em suas mais 
variadas instâncias. entretanto, e por sua 

própria natureza, essas associações tendem 
a defender os interesses dos segmentos 

sociais que representam (pierre bourdieu). 
aos gestores públicos, defensores legítimos 

das demandas de toda a sociedade, cabe 
trabalhar para que os ganhos e conquistas 

dos diversos movimentos se mantenham 
em patamares minimamente equilibrados. 

aparando arestas, abrindo espaços para 
interlocuções entre os diferentes interesses 

(às vezes antagônicos) na 
busca para um equilíbrio de 

forças e divisão sensata de 
responsabilidades e recursos, 

essa talvez seja uma das 
principais funções dos 

administradores públicos em 
todos os níveis do poder.

www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/
leideincentivo/ed51-15/

Parte II | Mecenato 2015
a divulgação do resultado do edital do mecenato subsidiado 
2015/2016 pela fundação Cultural de Curitiba trouxe diversos 
questionamentos quanto ao funcionamento do mecanismo. 
em épocas de escassez de recursos, seria lícito esperar que o 
poder público, gestor de fato e de direito da “coisa pública”, 

buscasse a socialização de recursos ante uma demanda crescente 
de produtores e realizadores culturais. ainda que seja legal, a 
relação dos convocados trás inúmeros proponentes com dois 
ou até três projetos aprovados, em detrimento de centenas de 
outras propostas não contempladas. a fCC tem em suas mãos 

duas opções: 1) manter a decisão das subcomissões e comissão 
do mecenato. isso preservaria os orçamentos de 2017 e 2018, 

mas poderia criar um problema jurídico, já que a “linha de 
corte” estabelecida poderia ser contestada; 2) convocar todos os 

projetos que atingiram notas de aprovação/qualificação, voltando 
atrás em sua decisão primeira. isso poderia comprometer os 
orçamentos futuros (2017 e 2018), já que as habilitações para 

captação tem prazo de 2 anos, a contar da data de documento 
emitido pela fCC. nos dois casos, a administração pública 
terá que resolver problemas que poderiam ser facilmente 
evitados mediante um planejamento adequado, discutido 

com as comissões, formadas também por representantes das 
comunidades artísticas e culturais.

Sobre Gestão Pública e Associações de Classe
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Da FAP para a Europa 
estão abertas as inscrições para o programa de 
mobilidade acadêmica doCnomads/ulht (european 
master degree in documentary filmmaking / 
universidade lusófona de humanidades e tecnologias). 
o programa é uma iniciativa do escritório de relações 
internacionais do Curso de bacharelado em Cinema 
e vídeo do Campus Curitiba ii – fap. os professores 
responsáveis por essa ação importantíssima e que 
merecem nossos mais sinceros agradecimentos são: 
eduardo baggio, Gisele onuki, Juslaine abreu-nogueira, 
antonio Carlos aleixo e victor Candeias. 

Espaço OFF
um novo programa tem estréia marcada para 
2016, com muitas novidades da cena musical 
curitibana. trata-se do espaço off,  de iniciativa 
de Cyro ridal (www.youtube.com/ciclojam) em 
parceria com o estúdio e produtora Gramofone 
(http://gramofone.com.br). A curadoria ficou 
a cargo de José de melo, marielle loyola e 
indioney rodrigues. a primeira temporada terá 
20 artistas/bandas que estão em plena atividade 
criativa e os programas, com duração de 30 
minutos cada, contarão com músicas gravadas 
especialmente nos estúdios hfa (http://www.
hfabrasil.com.br/), além de entrevistas com 
todos os artistas envolvidos. será um belo 
panorama do que vem acontecendo em Curitiba. 
a esperança é de que haja continuidade para o 
projeto e que as fronteiras sejam ampliadas para 
todo o estado do paraná.

www.unespar.edu.br/noticias/programa-
de-mobilidade-de-graduandos-com-
docnomads-ulht

www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/
leideincentivo/ed094-14/

Parte III
os recursos do fundo municipal de Cultura são geridos 
diretamente pelo poder público, sem a participação da 
iniciativa privada. as comissões que avaliam as propostas 
encaminhadas por produtores e realizadores são formadas 
por representantes do poder público e da sociedade civil/
entidades representativas de classe. 1/3 dos recursos 
do Edital FCC/FSA n˚ 094/14 são oriundos do Fundo 
municipal de Cultura – tesouro municipal. os outros 
2/3 derivam do fundo setorial do audiovisual, geridos 
pela anCine, públicos federais. Já o edital livre fundo 
Municipal n˚ 038/15 em a totalidade de seus recursos no 
fundo municipal de Cultura. mais uma vez, vemos alguns 
proponentes contemplados em ambos os editais com mais 
de uma proposta, notadamente no segmento audiovisual, 
em questão. ora, aqui mais um ponto duvidoso na 
condução de uma política pública socializante. em épocas 
de crise econômica e contensão de recursos, seria função 
do gestor trabalhar para, junto às comissões, diversificar 
os investimentos, contemplando propostas diversas de 
realizadores distintos. novamente, as decisões soberanas 
das comissões encontram respaldo legal. entretanto, a 
legalidade institucional também permitiria ao gestor um 
trabalho de conciliação de interesses e diversificação de 
contemplados. é isso o que se espera da administração 
pública. socialização, democratização e conciliação 
dos interesses e demandas legítimos da sociedade. 
infelizmente, parece que só veremos isso num futuro. 
esperemos que não muito distante.

/espacooff/?fref=nf&pnref=story
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por manoel ramires 

após enfrentarem greves de professores, os 
governadores do psdb beto richa (pr) e Geraldo 
alckmin (sp) decidiram fechar escolas e salas de aula. 
isso é criticado com o bordão “mais escolas, menos 
presídios”. no paraná, a realidade é ainda pior. o 
estado não constrói presídios, nem amplia celas. o 
resultado disso é a superlotação, como em piraquara. 
no local tem 1,4 mil presos onde caberiam 400. 
este fato não deve ser comemorado, pois cabe ao 
estado a custódia do preso. e a pena prevista para o 
criminoso é a restritiva de liberdade; não a tortura.

3 CLiQues Marcelo Veneri
advoGado e ativista  
direitos humanos

Menos Escolas, 
mais presídios?
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