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Pensata Pedro Elói 
filóSofo e AutoR do
blogdopedRoeloi.coM.bR

“Eu sou os vínculos que 
vou tecendo com os 
outros”. Esta frase me 

acompanha há muito e é retirada 
do livro “Filosofia para não filóso-
fos”, de Albert Jacquard. Qual é o 
seu significado? É pelo outro que eu 
construo a minha individualidade. 
Apenas isso, ou melhor, tudo isso. 
Eu só tenho a percepção do meu eu, 
graças ao tu, que a mim se  contra-
põe. É o outro, o tu, que constitui a 
percepção do meu eu, da minha in-
dividualidade. E é do encontro dos 
“eus” e dos “tus”, em relação, que 
se forma a sociedade.

“É justamente porque não é 
idêntico a mim que o outro partici-
pa da minha existência. Uma carga 
elétrica só é definível em presença 
de outra carga. É essa coexistência 
que é fonte de tensão; ela inicia uma 
dinâmica, a da comunicação. Co-
municar é colocar em comum; e colocar em comum é o ato 
que nos constitui. Se alguém considera esse ato impossível, 
recusa qualquer projeto humano”, pondera Jacquard.

Agora, saíamos do indivíduo para a sociedade, pois nela a 
democracia parece ser um valor de reconhecimento universal. 
Quero trazer para a análise mais dois livros. Um chama-se “O 
ódio à democracia”, de Jacques Rancière. O outro é – “Como 
conversar com um fascista – reflexões sobre o cotidiano au-
toritário brasileiro”, de Márcia Tiburi. Do primeiro vou ficar 
com a orelha do livro, escrita pelo filósofo Renato Janine Ri-
beiro e do segundo, com o prefácio de autoria do juiz de direi-
to, Rubens Casara. Os dois enfocam o violento ódio que está 
hoje presente na sociedade brasileira.

Janine Ribeiro, depois de constatar que recentemente houve 
no Brasil programas de inclusão social que mudaram a sua fi-
sionomia, afirma: “Entretanto, um número expressivo de mem-
bros da classe média os desqualifica, alegando diversos pretex-
tos. Para eles o Brasil era bom quando pertencia a poucos”. 

“O que é isso, senão o enorme mal-estar dos privilegiados 
quando se expande a democracia? Democracia é hoje um sig-
nificante poderoso, palavra bem-vista e que agrega um número 

crescente de possibilidades, indo 
da eleição pelo povo até a igual-
dade entre os parceiros no amor. 
Mas a expansão da democracia 
incomoda, pois “só existe uma 
democracia boa, a que reprime a 
catástrofe da civilização democrá-
tica”. Por isso o ódio à democra-
cia, que transforma aeroporto em 
rodoviária e avião em lotação.

Contudo, somente a democra-
cia é capaz de enfrentar a onda 
fascista que cresce no país. “O 
desafio é confrontar o fascista 
com aquilo que para ele é insu-
portável: o outro. O instrumento? 
O diálogo, na melhor tradição 
filosófica atribuída a Sócrates”, 
explica Casara. Hoje sabemos 
que Sócrates, ao propor o diálo-
go, não se deu bem. O mesmo ris-
co correm todos os seus adeptos, 
também na atualidade. Enfim, 

Casara nos diz que a proposta do livro de Márcia Tiburi é a 
de vomitar a serpente entranhada no ventre das pessoas pela 
cultura reinante na sociedade.

 O instrumento? Agora a conclusão é nossa. O instrumento 
é o diálogo formalizado pelo encontro do “eu” com o “tu”, no 
respeito à alteridade, pois, “eu sou os vínculos que vou tecen-
do com os outros”. E que o resultado deste tecer seja o de uma 
obra de arte. E que esta obra de arte seja, como recomendava 
a paideia grega, “ constituído de modo correto e sem falha, nas 
mãos, nos pés e no espírito”.

O Outro: Inferno ou Paraíso

Leia o texto na íntegra
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Queda na 
produção 
industrial  
o ibge detectou queda 
da produção da indústria 
em nove das 14 regiões 
brasileiras pesquisadas. 
São paulo sofreu queda 
de mais de 2%, ao passo 
que o espírito Santo 
foi um dos maiores 
impactados, devido ao 
desastre ocasionado pela 
mineradora Samarco. 

RadaR da Luta Pedro Carrano
JoRnAliStA e MilitAnte  
do fóRuM 29 de AbRil

Greve da Cemig    
Movimentos sociais acompanham 
a greve que ultrapassou os 50 dias 
dos eletricitários da companhia de 
energia de Minas gerais (cemig). 
“Acompanhamos com grande 
descontentamento a implementação 
ao longo dos governos de Aécio neves 
e Antonio Anastasia (pSdb) de uma política de precarização dos 
serviços da Cemig”, afirma nota de entidades. A empresa apresenta média de um 
trabalhador terceirizado morto em serviço a cada 45 dias.

Privatizar  
as estatais?     
A cut aponta que o chamado “projeto de lei 
das estatais” é um dos projetos na pauta do 
congresso – dentro de uma lista extensa – 
considerados lesivos à maioria da população. 
de acordo com a central sindical, o pl cria 
condições para privatização de empresas 
públicas como correios, banco nacional de 
desenvolvimento econômico e Social (bndeS) 
e caixa econômica. o pl deve ser prioridade 
no Senado. em 2016, já ocorreu manifestação 
dos bancários em brasília contra a mudança 
do papel de banco público e de fomento que 
caracteriza a caixa. 

CUT e a luta   
A central Única dos 
trabalhadores (cut) atravessou 
2015 com uma postura 
crítica em relação à política 
econômica do governo, ao 
presidente da câmara federal, 
eduardo cunha, e contra a 
tentativa de impeachment da 
presidência. A partir disso, 
aconteceram jornadas de 
lutas com os movimentos 
sociais nos dias 13 de março, 
7 de abril, 20 de agosto, 3 de 
outubro e 16 de dezembro – 
além dos tradicionais dias 8 
de Março, primeiro de Maio 
e Sete de Setembro, o “grito 
dos excluídos”. nota da 
entidade contra a mudança 
na previdência indica que em 
2016 o caminho é o mesmo, 
destoando do rótulo de 
“governismo” taxado desde 
a direita à extrema esquerda. 
na conta das lutas de 2015, 
a atuação dos professores e 
servidores públicos municipais 
também foi forte no Rio grande 
do Sul, paraná, São paulo, 
goiás, entre outros estados. 
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Aqui É uM lugAR DE EnCOnTRO. FAzEMOS lEiTuRA DE POESiA AOS DOMingOS

De um antigo espaço da guarda 
Municipal e uma velha lembran-
ça, a Feira do Poeta volta a fazer 

parte da cultura curitibana, depois de onze 
anos adormecida. na verdade, alguns ser-
vidores municipais resolveram levar a 
literatura para a vida de quem ama, mas 
não é especialista no assunto. O largo da 
Ordem – e também a periferia – voltam a 
respirar poesia. 

Os poetas e agitadores culturais luiz 
Carlos Brizola e geraldo Magela ajudaram 
a dar uma sacudida na Fundação Cultural, 
com os projetos de “Saraus Populares”, que 
já aconteceram nas dez regionais de Curi-
tiba, em comunidades como a Portelinha 
(Santa Quitéria) e Vila Torres, onde as pes-
soas são chamadas a mostrar seus talentos. 

“O foco é a gente do bairro, que não tem 
possibilidade. É muito legal encontrar uma 
menina de oito anos recitando leminski. 
São pessoas que às vezes nem de casa saí-
am”, diz Brizola.

Há também o projeto “Cutucando ins-
piração”, que reaproveitou o espaço do Te-
atro universitário de Curitiba (TuC) para 
apresentações culturais e récitas de poemas, 
reunindo diversos escritores. E tem ainda o 
“Escritibas”, que destinou uma barraca do 
largo da Ordem aos domingos para a venda 
de autores fora do circuito editorial. 

Para 2016, o desejo de Brizola é comprar 
uma impressora para que a Feira do Poeta 
volte a editar poemas e livros a baixo custo 
para escritores. Quase uma fábrica de muni-
ção poética para ser distribuída por aí, bem 
no espírito de quem frequenta a Feira. “Aqui 
é um lugar de encontro. Fazemos leitura de 
poesia aos domingos”, convida.

COMPORtaMentO Pedro Carrano  
JoRnAliStA e MilitAnte  
do fóRuM 29 de AbRil

Curitiba de todas
as palavras 

e você, que acha de sacudir 
a poeira daquele caderno  

de poesias há anos na gaveta?
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brizola na feira do 
poeta reaberta no largo
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Indígenas dO PaRaná Pedro Carrano  
JoRnAliStA e MilitAnte do fóRuM 29 de AbRil

em busca  
de uma casa 

REPORTAgEM DA ÁgORA TEM COnTATO COM AlguMAS DAS PRinCiPAiS quESTõES DOS POvOS inDígEnAS 

nO PARAnÁ: MORADiA DignA nAS AlDEiAS, CASAS DE ACOlHiMEnTO nAS CiDADES PARA OnDE SE 

DESlOCAM E DEMARCAçãO DAS TERRAS. SOBRETuDO, OS POvOS ORiginÁRiOS MERECEM RESPEiTO
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Indígenas dO PaRaná

As fachadas de tábua e adobe são as mesmas da-
quele 2002. A algazarra das crianças em meio 
aos cães, a receptividade tranquila e paciente dos 

moradores também, de quando este repórter visitou o local 
pela primeira vez. Em meio a um santuário da natureza, 
em região de águas que abastecem Curitiba, esconde-se a 
aldeia Araçaí, instalada desde 1999 em Piraquara. 

Araçaí abriga 18 famílias e 40 crianças. Ao todo, 
78 indígenas da etnia Mbyá guarani vivem entre o dis-
tanciamento e momentos de exposição na mídia. Busca 
de autonomia, respeito e usufruto das terras é um traço 
comum daqui em relação com a luta indígena noutras 
regiões do Paraná. 

não é sempre que o observador atento à riqueza da 
cultura guarani nota algumas necessidades locais. nes-
ses dezesseis anos, é gritante a manutenção de moradia 
em condições precárias. Madeiras não podem ser extra-
ídas da natureza para reformar as casas. Com a umidade 
local, a estrutura de pau-a-pique cede, como explica o 
cacique laércio da Silva (Werá-Tupã no nome originá-
rio), jovem liderança. A moradia indígena já foi política 
própria da Companhia de Habitação do Paraná (Coha-
par) até o ano de 2008. 

no local não é possível o cultivo e o abate de ani-
mais, em plena área de preservação ambiental. Cães 
e capivaras disputam, sossegadas, seu espaço na vila, 
enquanto animais de criação não são permitidos. O ar-
tesanato e as doações tornaram-se, com os anos, a fonte 
de renda. “Queremos fazer plantios sem agredir a na-
tureza, queremos cultivar o nosso milho tradicional”, 
sugere Werá-Tupã. 

numa visão geral do Paraná, guaíra, na fronteira com 
o Paraguai, guarda o conflito mais forte entre proprie-
tários e povos, no embate pela demarcação das terras. 
As Casas de Passagem indígena são outro tema urgente 
-  em Cascavel, há anos pendente, e na capital, Curitiba, 
inaugurada há um ano e já com grande demanda. 

Mesmo levantando o que são possíveis problemas das 
comunidades aos olhos de um repórter morador da capital, 
é preciso compreender, respeitar e aprender com o modo 
de vida que marca os guarani e os indígenas em geral. Sua 
relação com o tempo é diferente. nada melhor para isso 
do que conversar com Jovina Renh-gá, da etnia caingan-
gue, representante do Conselho nacional das Mulheres 
indígenas, quem atua na Casa de Passagem de Curitiba. 
lutadora social, Jovina articula pautas indígenas com os 
movimentos sociais e pede respeito ao modo indígena, da 
forma de gerenciar uma casa de passagem até a relação 
com as crianças. E, como ela ressalta: “Temos que con-
quistar e nós mesmos gerir essas conquistas”. 

Programa de habitação  
do Paraná foi concluído em 2008
Edívio Batistelli, indigenista paranaense, aponta que, em 
2007, foi decretada a aldeia Araçaí, no contexto de uma das 
primeiras áreas desapropriadas por um município, frente à di-
ficuldade e falta de recursos da Fundação nacional do índio 
(Funai). “usamos uma nominação não de reserva e nem de 
terra indígena, mas de um espaço ‘etno-biodiverso”, a única 
terra que recebeu essa nomeação até então. 

O local é considerado como área de proteção ambiental, o 
que dificulta a construção das casas, o que se pretende em ou-
tro terreno próximo, ainda não regularizado. Houve sinalização 
por parte da Cohapar desde 2008 de construção de casas na 
Araçaí, afirma Werá-Tupã. Antropólogos da Funai comple-
taram o relatório sobre as terras da aldeia e a expectativa do 
jovem cacique é que o documento conclua a regularização das 
terras. De 2012 a 2015, reuniões são organizadas pelo Ministé-
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Luta se 
nacionaliza 
contra mudanças  
na Constituição 
os moradores da Araçaí participaram 
do “trancaço” na bR-277, em 2015, 
em luta nacional contra mudanças na 
demarcação de terras indígenas. É sinal 
dos novos tempos para a mobilização 
indígena. há uma articulação entre 
as lutas via redes sociais. “temos um 
contato forte, com Santa catarina, Rio de 
Janeiro, oeste do paraná, organizando 
movimentos”, diz Werá-tupã.

A proposta de emenda à 
constituição (pec) 215, do deputado 
federal Almir Moraes de Sá (pR-RR), em 
trâmite na comissão especial da câmara 
dos deputados, prevê a transferência da 
competência pela demarcação de terras 
indígenas, quilombolas e de Áreas de 
proteção Ambiental (ApAs) do executivo 
para o legislativo. o texto ainda proíbe 
a ampliação de terras indígenas já 
demarcadas. A pec é considerada 
pelo conselho Missionário indígena 
(cimi) uma forma de acabar com a 
demarcação de terras no brasil, em face 
de um congresso antipopular. 

O que significa que o risco de 
novos confrontos é enorme. hoje, as 
demarcações indígenas representam 
13% do território nacional. Sob o 
controle e propriedade do estado 
brasileiro, não é permitido nesses 
territórios exploração de mineradoras 
particulares. paulo porto borges, 
indigenista e vereador em cascavel 
(pc do b), aponta que aí está a raiz 
dos conflitos: “Há um lobby grande 
para modificar o Estatuto do Índio e a 
constituição. por isso os indígenas estão 
reagindo a esse fenômeno de cobiça do 
capitalismo nessas áreas”, analisa. 

cacique laércio da Silva, jovem  
liderança da comunidade guarani

rio Público apontando para a construção de 15 casas. Mas isso 
ainda não teve início. 

A assessoria de imprensa da Cohapar justifica que, em 
2008, houve a conclusão de um programa de moradia vol-
tada aos indígenas. no caso da Araçaí, a companhia de 
economia mista, dirigida pelo governo do Paraná, aguarda 
a regularização da área para aplicar os programas previs-
tos. “O programa Casa da Família indígena foi concluí-
do em 2008, com o número de 955 casas construídas para 
famílias dos povos caingangue e guarani. Atualmente, a 
Cohapar atua como parceira do governo federal e prefeitu-
ras no Programa nacional de Habitação Rural”, descreve a 
assessoria de imprensa. 

Há também o projeto de ampliar a Casa de Reza da aldeia 
Araçaí, onde os rituais religiosos dos guaranis são diários. 
neste caso, a demanda são os recursos para a sua construção, 
que deve ser feita pelos próprios habitantes da aldeia, de acor-
do com a sua tradição de valorizar esse espaço.
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A repercussão do assassinato de uma criança caingangue de dois anos, em imbituba 
(SC), foi o alerta vermelho sobre a falta de condições dos povos que se deslocam 
para vender artesanatos nas cidades. Sem condições, ficam sujeitos a violências de 
toda ordem. Em Curitiba, a Casa de Passagem indígena alivia a situação emergen-
cial de comunidades até então aglomeradas perto da rodoviária.  

Criada há um ano na capital, a partir de um laudo de cooperação técnica entre ór-
gãos públicos, com acompanhamento do Ministério Público e representantes de comu-
nidades, a Prefeitura de Curitiba garantiu o espaço, a Funai disponibilizou funcionários 
e o governo do Paraná o mobiliário. Porém, neste momento, o local conta apenas com 
recursos da Fundação de Ação Social (FAS), que se ressente de mais órgãos envolvidos 

Indígenas dO PaRaná

MAndAto pAulo poRto: indígenas de Rio das cobras  
instalados no entorno da rodoviária de cascavel

em janeiro, casa de acolhimento completou um ano em Curitiba

para resolver temas como condições para 
as crianças e lotação na casa. 

“no fim de 2015, o prefeito gustavo 
Fruet entrou em contato pessoalmente 
com a direção da Funai nacional para 
relatar o caso. Assim, todos os custos de 
manutenção da Casa de Passagem indí-
gena foram assumidos pela Fundação de 
Ação Social com o uso de recursos do 
seu orçamento”, informa a assessoria de 
imprensa FAS. 

Cascavel (Oeste do Paraná) tam-
bém é destino de indígenas oriundos, 
sobretudo, da área de Rio das Cobras, 
em laranjeiras do Sul (região Centro), 
acampados em frente à rodoviária. Em 
Cascavel, ao lado da demora na inicia-
tiva da construção da casa, os povos 
ainda enfrentam um preconceito brutal. 
“Um abrigo onde possam ter o mínimo 
de segurança. Já existe orçamento para 
isso, o Ministério Público já apontou a 
necessidade, mas há uma falta de von-
tade absoluta das lideranças políticas. 
Chegam a afirmar que bastaria eles não 
virem para Cascavel. E é inaceitável 
preconceito por parte do Poder Execu-
tivo”, denuncia Porto.

Criminalização 
charges como essa, do jornal o paraná, 
são comuns na região oeste. o que 
traduz uma imprensa alinhada a um 
agronegócio agressivo. de acordo com 
Paulo Porto, colunistas afirmam que os 
índios não deviam estar em cascavel e 
também na região de guaíra, fronteira 
com o paraguai. “o indígena real não 
interessa, é mal visto e não é bem 
vindo em cascavel. A mídia usa um tom 
racista e xenófobo, argumentos tais 
como ‘tem que ter casa de passagem 
também para gaúchos’”, critica porto. 

no caso de guaíra, onde mais de dez comunidades guaranis 
necessitam demarcação de terras, Porto avalia que o conflito com 
proprietários pode diminuir com o laudo da funai já concluído em 
2016, que prevê indenizações. Agora é vontade e iniciativa política. 
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MuLheRes Naiara Bittencourt
AdvogAdA e MilitAnte dA 
MARchA MundiAl de MulheReS 

Pela primeira vez, desde 1960, 
as senadoras brasileiras terão 
acesso a um banheiro feminino 

no plenário do Senado. Isso mesmo, 
somente em 2016 um banheiro priva-
tivo feminino está sendo construído! 
Até então, as mulheres usavam o la-
vatório do café do Senado, uma vez 
que no plenário existia apenas um ba-
nheiro masculino. longe de ser uma 
conquista extraordinária da bancada 
feminina, esse fato só evidencia o ób-
vio: os espaços públicos e políticos re-
presentativos ainda são subocupados 
pelas mulheres.

Hoje, dos 81 senadores, apenas 12 
são mulheres, 15% das vagas da casa. 
na Câmara dos Deputados, há apenas 51 deputadas contra 
462 homens, o que significa menos de 10% de representativi-
dade feminina. no Paraná, dos 54 mandatos de deputados es-
taduais, apenas quatro são de mulheres (7%). na capital curi-
tibana temos cinco vereadoras (13%) num total de 38 vagas 
na Câmara Municipal; sendo que nenhuma das parlamentares 
do Paraná é negra.

Ou seja, mesmo as mulheres sendo 51% da população bra-
sileira, segundo o iBgE, a representação política é irrisória, 
beirando aos 10%. Pela legislação, desde 1997, há a exigência 
de que 30% de todas as candidaturas de cada partido sejam 
de mulheres. Porém, os partidos contornam a lei valendo-se 
de candidatas “laranjas” apenas para compor as cotas, sem 
qualquer incentivo e financiamento que possibilite uma elei-
ção real dessas mulheres.

O Brasil é o segundo país de pior cenário político para 
as mulheres no continente americano, ficando apenas atrás 
do Haiti. no mundo, ocupa o 118º lugar no ranking de pre-
sença de mulheres no Congresso. Para se ter uma ideia, fica-
mos atrás de países como iraque, Afeganistão, Marrocos e 
Arábia Saudita. A baixa representação feminina na política 
implica na ausência de formulação de políticas públicas e de 
projetos que garantam a efetivação de nossos direitos fun-
damentais. São os homens que decidem sobre nossa vida e 
nossos corpos; são eles que legislam sobre educação, saúde, 

creches, aborto, licença-paternidade, 
restrição ou ampliação de métodos 
contraceptivos, ações afirmativas e 
antidiscriminatórias.

Exemplo disso foi a votação dos 
Planos Estaduais e Municipais de 
Educação em 2015, quando vimos 
a forte investida do machismo, con-
servadorismo e do fundamentalismo 
religioso nos parlamentos estaduais 
e municipais, que impediram a pos-
sibilidade de uma educação para a 
igualdade de gênero, raça, orientação 
sexual e liberdade de crença – o que 
foi abolido da maioria dos planos. 

Mas como poderíamos mudar esse 
quadro? Já vimos que não adianta 

esperar pela boa vontade dos legisladores, homens em sua 
maioria, para a elaboração de ações afirmativas – ou que gra-
dualmente as mulheres ocupem a política. uma Reforma Po-
lítica é urgente e necessária. Para garantir condições igualitá-
rias de representatividade o financiamento de campanha deve 
ser público, sem que haja discriminação dos partidos políticos 
e empresas, os quais bancam sobretudo homens brancos e ri-
cos. O voto em lista fechada, com alternância de gênero dos 
candidatos (uma mulher e um homem, sucessivamente) é uma 
opção ao voto em lista aberta, que hoje não garante nem a 
eleição dos 30% de mulheres candidatas. 

Certo, mas como faríamos essa reforma política? É quase 
impossível que este Congresso (o mais conservador desde 
a Constituição de 1988) aprove tais medidas. inclusive são 
muitos os retrocessos aos direitos das mulheres neste pri-
meiro ano de mandato. Por isso precisamos de uma Cons-
tituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, que rea-
lize uma reforma política com ampla participação social de 
mulheres, negras (os), trabalhadoras (es) e campesinas(os). 
queremos as mulheres no poder: mudanças radicais exigem 
propostas inovadoras.  

*ARtigo eScRito Ao lAdo de liliAne coelho, AdvogAdA e 

MilitAnte dA MARchA MundiAl de MulheReS (MMM). 

O banheiro feminino  
no senado 
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POntO de vIsta Phil Batiuk
JoRnAliStA

não me vejo, não compro
no início do ano, 
viralizou a foto do 
menino que comprou 
um boneco do 
protagonista finn, 
do novo Star Wars®, 
porque era negro como 
ele – sem nunca ter 
assistido ao filme.

A partir das polêmicas que bombaram na rede, 
a página crespinhos S.A. lançou a campanha 
#nãomevejonãocompro. famílias negras passaram a 
enviar imagens de suas crianças com a frase em apoio.

A publicidade vende 
um modelo de 
sociedade bra nca, 
que é incompatível 
com a realidade. e que 
esconde o povo negro 
– quando não o coloca, 
por meio de símbolos 
e signos, em lugares 
de submissão.

A ideia da campanha 
#nãomevejonãocompro é afirmar 
que a representatividade importa. 
ou seja, que se mais da metade do 
povo brasileiro é negro (ibge, 2010), 
então isso deve estar representado 
na maioria dos produtos disponíveis 
no mercado e na propaganda.
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MaIs dO Que nOtas diana Abreu 
doutoRA eM educAção pelA ufpR

Na história recente da 
educação no contexto 
latino Americano, veri-

ficamos algumas tendências gerais 
para educação. Entre elas podemos 
destacar as reformulações curricu-
lares, as avaliações de larga escala 
dos sistemas educacionais  e muita 
inventividade quando se trata de 
modelos de avaliações de desem-
penho  docente. 

nossa análise se centrará no 
caso da avaliação de desempe-
nho docente e alguns debates que 
subscrevem a temática no âmbito 
brasileiro. Embora não tenhamos 
muitas experiências concretizadas 
e duradouras a esse respeito, no 
Brasil, em parte impulsionados pela  própria lei de  diretrizes 
e Bases  da  Educação nacional (lDB) de 1996, muitos pla-
nos de carreira e remuneração introduziram  nas últimas dé-
cadas instrumentos de avaliação docente como  critério para 
promoção na carreira e  vencimento  dos  docentes nas  redes 
públicas de educação. 

As novas Diretrizes Para Carreira do Magistério Público 
foram na mesma linha da lDB e normatizaram que os Siste-
mas de Ensino  devem  promover instrumentos de  avaliação 
docente. O documento, a Resolução 03 de 2009 do Conselho 
nacional de Educação, é bastante abrangente, sendo assim 
definem que os termos das avaliações devam pautar-se nos 
princípios da gestão democrática e afirmam que os resultados 
educacionais dos alunos possam repercutir nas avaliações de 
desempenho dos docentes. 

Se por um lado isso faz todo o sentido, ou seja, os re-
sultados dos alunos nas avaliações tem sim relação com 

o desempenho docente, por outro 
lado, ocorre uma grande preocu-
pação por parte das organizações 
sindicais, uma vez que índices 
educacionais como o IDEB pos-
sam de forma muito simplista e 
genérica passar a regular os sis-
temas de vencimentos e carreira 
docente, sem fazer as devidas 
ponderações.

O professor claramente inter-
fere no desempenho e aprendiza-
gem dos alunos, mas outros fatores 
devem ser considerados como as 
condições socioeconômicas dos 
educandos, condições materiais 
das escolas, condições de trabalho 
docente, forma de contratação dos 

profissionais do magistério, entre tantos outros.
não se trata de ser contra a avaliação de desempenho do-

cente. Trata-se de ser precavido com instrumentos de respon-
sabilização unilaterais dos professores pelos resultados dos 
alunos nos testes de larga escala, e que estes podem incidir 
decisivamente sobre a remuneração docente. 

nossa preocupação fica ainda mais latente em cenários 
diversos considerando os estados e municípios brasilei-
ros que vão desde a grande dificuldade de honrar com o 
Piso Salarial Profissional nacional, passando por formas 
de contratos precários de trabalho, e a intenção de trans-
ferir para o setor privado via Organizações Sociais (OS), 
a  gestão, formulação  de  políticas e avaliação de redes 
de ensino. nossa luta deve ser no sentido de combater as 
estratégias que transformam o direito social e subjetivo à 
educação em mais uma mercadoria e transformam os cida-
dãos de direito em consumidores. 

avaliação de desempenho 
docente e sua repercussão 

para os profissionais  
da educação

O professor claramente 
interfere no desempenho 

e aprendizagem 
dos alunos, mas 

outros fatores devem 
ser considerados 

como as condições 
socioeconômicas dos 

educandos, condições 
materiais das escolas
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Muito se escuta falar em políticas Públicas. Os gesto-
res, independente de seu partido político, já incor-
poraram muito bem este conceito ao seu discurso. 

Digo discurso porque, na prática, muitas vezes o que fazem é 
totalmente o inverso. Em seu programa de governo ela aparece, 
mas para implementá-la obrigatoriamente será preciso pessoas. 
E é aí que as contradições começam a aparecer.

não se pode falar em assegurar e ampliar, por exemplo, as 
políticas públicas, sejam de qual área for sem falar de contra-
tação de profissionais qualificados e em quantidade suficiente. 
Fora isso, não basta contratar pessoas. É necessário dar-lhes con-
dições de trabalho que vai desde estrutura física, instrumentos de 
trabalho, capacitação continuada e valorização profissional. 

E aí podemos perceber a contradição entre a fala e a escrita 
de um gestor com sua prática. isso porque ao não abrir con-
curso público, ao não aumentar a estrutura física de modo a 
atender com dignidade a população, ao não investir em instru-
mentos de trabalho atualizados e com qualidade, ao não ofere-
cer formação aos servidores, ao não ver planos de carreira e ter 

política salarial justa, simplesmente se evidencia a verdadeira 
posição do gestor: a precarização da execução destas políticas. 

O que é preciso deixar claro é quem de fato coloca a “mão 
na massa” para tentar garantir que os direitos constitucionais dos 
cidadãos sejam efetivados são os servidores públicos. Ou seja, é 
o médico nas unidades de Saúde, o professor no centro muni-
cipal de educação infantil, a merendeira, a auxiliar operacional 
que limpa prédios para receber a população, o coletor de lixo que 
se esforça para manter a cidade limpa, o professor que mesmo 
com salas lotadas se dedica a cada aluno, o guarda municipal que 
prima pela segurança, a assistente social que busca dar suporte as 
famílias e tantas outras funções necessárias para garantir a efeti-
vação dos direitos do cidadão frente a essas políticas.

Enquanto servidores municipais, estamos prontos a aten-
der a população da melhor maneira possível. O que muitas ve-
zes nos falta é condições para executarmos bem nossa função. 
E isso, é falta de compromisso do gestor com a população que 
ele representa. Pense nisso e pense também em quem mais 
precisa destas políticas. não seriamos nós, os trabalhadores.

MunICIPaIs Cibele Campos 
pReSidente dA feSSMuc

Políticas Públicas sem 
valorização dos servidores 

municipais é possível?
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O InIMIgO dO POvO Manoel Ramires
JoRnAliStA

DEnúnCiAS DE CORRuPçãO, AuMEnTO DE iMPOSTOS E viOlênCiA 
COnTRA SERviDORES REvElAM OuTRA FACE DE BETO RiCHA
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“O ferimento físico e aquele senti-
mento de um ataque moral à Edu-
cação. uma cena muito forte foi 

ver os policiais apontando armas para os rostos 
das pessoas. Polícia que executava uma violência 
planejada. Para mim, ficou marcado ver sangue 
nos rostos das pessoas que foram atingidas por 
balas à queima roupa. Por pouco não tivemos 
morte”, essas são palavras do presidente da APP-
Sindicato, Hermes leão, ao comentar o massa-
cre contra servidores estaduais em 29 de abril 
de 2015. Os trabalhadores tentavam impedir que 
a Assembleia legislativa votasse projeto de lei 
permitindo que o governador Beto Richa sacas-
se recursos do ParanáPrevidência. A lei passou 
em meio a mais de duas horas de tiros e balas de 
borracha por parte da PM comandada pelo ex-
secretário Fernando Francischini, demitido após 
violenta ação. Além dos 200 feridos, o saldo ne-
gativo ao longo de 2015 é o saque de quase R$2 
bilhões do fundo dos servidores.

O 29 de abril, na Praça nossa Senhora de 
Salete, ganhou repercussão nacional. As forças 
policiais acuaram os trabalhadores até a sede da 
Prefeitura de Curitiba, que virou hospital de cam-
panha. Bombas foram lançadas de helicóptero. 
Dois senadores pediam que a violência parasse. 
Jornalistas viraram alvo de balas. um cinegrafis-
ta foi mordido por um cão. A violência e o terror 
culminaram até em um julgamento simulado de 
Beto Richa por parte da comunidade acadêmica 
da universidade Federal do Paraná. na mídia, ele 
se defendeu alegando a existência de “Black Blo-
cs” infiltrados. O Ministério Público do Paraná 
desmentiu a versão e inocentou os detidos. logo, 
o veredito simulado foi pela sua condenação. 
Mesmo assim, o governador “venceu a Batalha 
do Centro Cívico”.

O confronto, contudo, é apenas mais um do 
processo de transformação de “bom moço” para 
“inimigo do povo”. Beto Richa continuou atacan-
do os professores em medidas administrativas. 
Uma delas previa fechar escolas pelo estado para 
economizar recursos. A posição política é critica-
da por Hermes leão: “nós temos tido redução de 
matrículas por causa do envelhecimento da popu-
lação. isso leva a salas ociosas no médio e longo 
prazo. Atualmente, temos colégios que reduziram 
as turmas de 40 para 22 turmas. isso é um dado. 
Contudo, ao invés de fechar escolas, o governo de-

O InIMIgO dO POvO

Quem saiu mais 
machucado fui eu
BETO RiCHA EM EnTREviSTA APóS quASE  
uM MêS DO MASSACRE DOS SERviDORES  

quE DEixOu MAiS DE 200 FERiDOS

veria implementar escola em tempo integral. E para isso falta estrutura. 
Beto Richa, para se reeleger, prometeu 500 escolas em tempo integral. 
Principalmente em áreas mais empobrecidas. Mas isso não ocorreu”.

Outra medida de ataque à Educação ocorreu com a demissão de 22 mil 
professores com contratos temporários. Havia a opção de renovação por 
mais um ano, possibilitando que estes concluíssem o ano letivo interrom-
pido pela greve de 2015. “Os professores temporários estavam repondo 
as aulas do período da greve. Tem um percentual alto de escolas que vão 
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concluir o ano letivo no mês de fevereiro. Então, do ponto de vis-
ta pedagógico, seria absolutamente necessário que os contratos 
fossem prorrogados para que os estudantes não tivessem troca de 
professores para três ou quatro semanas de aula”, esclarece leão.

O mais recente problema entre Beto Richa e a Educação 
envolve corrupção. investigação do gaeco (grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao Crime Organizado) na “Operação 
quadro negro” revela o desvio de quase R$ 20 milhões na 
construção de escolas.  no esquema, recursos eram liberados 
para a Construtora valor para obras paradas ou que sequer 
saíram do papel. A acusação diz que parte desse dinheiro – 
que deveria ser investido nessas obras – irrigou a campanha 
de reeleição do governador. A denúncia, já investigada pelo 
Ministério Público Federal -  envolve o presidente da As-
sembleia legislativa, Ademar Traiano, o primeiro secretário, 
Plauto Miró, e o conselheiro do Tribunal de Contas, Durval 
Amaral. Também são acusados Juliano Borguetti, irmão da vi-
ce-governadora Cida Borgueti, e o irmão de Beto, Pepe Richa. 
Este pelos contratos firmados na construção da Penitenciária 
Feminina de Piraquara e na revitalização do Parque da lapa. 

eu não trabalho 
aqui, só estou 
inaugurando

EM DEzEMBRO DE 2013, nA inAuguRAçãO,  
EM MARingÁ, SOBRE uMA AlA PARA TRATAMEnTO  

DE CânCER inFAnTil nO Hu quE nãO ESTAvA  
PROnTA PARA FAzER O ATEnDiMEnTO

tinham Black  
Blocs infiltrados entre 

os manifestantes
JuSTiFiCAnDO A viOlênCiA POliCiAl.  

vERSãO DESMEnTiDA PElA DEFEnSORiA  
PúBliCA E MiniSTÉRiO PúBliCO DO PARAnÁ

ataques aos cidadãos | A imagem de Beto Richa não está 
arranhada apenas por causa do massacre dos servidores e dos ca-
sos de corrupção das operações “quadro negro” e “voldemort”, 
que investiga esquema de sonegação de impostos na Receita Es-
tadual, envolvendo o primo do governador luiz Abi Antoun.  
O governador, que alega ter equilibrado as contas do estado, é 
responsável por aumento de impostos e taxas aos paranaenses. 

De acordo com o iBgE, a inflação em Curitiba e região 
metropolitana no último ano chegou a 12,58%. Essa alta se 
deve “ao impacto do reajuste de 50% nas alíquotas iCMS so-
bre uma quantidade expressiva de itens, com vigência desde 
o dia 1 de abril (de 2015). Destaca-se a alta dos alimentos 
consumidos em casa (16,36%), além da energia elétrica, cujas 
tarifas aumentaram 69,22%”.

O Dieese confirma essas altas. uma das principais, por 
exemplo, é o iPvA. “Este imposto teve aumento de 40% em 
sua alíquota que passou de 2,5% para 3,5% e também houve 
redução do número de parcelas para pagamento, caindo de cin-
co para somente três”, explica o economista Fabiano Camargo 
Silva, do Dieese. Outro índice que pesou fortemente no bolso 
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fernando francischini, ex-secretário de segurança, 
aliado do governador e pré-candidato à prefeito de curitiba

O InIMIgO dO POvO

94,23% 247%29,24%40%
95 mil itens 
reajustados

icms

dos paranaenses é a energia. De 2014 para cá ela subiu 96,96% 
na média geral e 94,23% para os clientes residenciais, sendo de 
23,88% em 2014 e de 56,79% em 2015. O “assalto” aos cida-
dãos se completa com aumento da tarifa de água. Pelos dados 
da Sanepar, desde 2014 até o presente momento as tarifas de 
água e esgoto teriam tido variação de 29,24%.

O governador Carlos Alberto Richa argumenta que as altas 
refletem a crise econômica e que ele teve coragem de fazer o ajus-
te fiscal.“A decisão de antecipar a execução do orçamento é uma 
demonstração de que o ajuste fiscal deu certo, que o Estado está 
organizado e com as contas em dia”, falou no começo de 2016.

A versão é contestada pelo senador e ex-governador Rober-
to Requião e pelo deputado estadual Tadeu veneri. O senador 

esclarece que Beto Richa escolheu investir nos acionistas pri-
vados. “O que o Beto fez foi tirar dinheiro do consumidor e 
repassar para o setor privado. Além disso, ele terceirizou tudo. 
Aumentou de forma dramática os custos da Copel”, avalia. 

Já o líder da oposição alega que o governo estadual gastou 
muito e mal. “nos dois primeiros anos, ele abriu os cofres. Seu 
objetivo era chegar às eleições municipais com altos índices 
de popularidade. Passada a eleição, ficou a conta. Em 2013, o 
estado fechou com déficit de R$ 1,4 bilhões. Já em 2014, para 
vencer a eleição, ele disse que as contas estavam equilibradas. 
Depois se descobriu que a dívida era de R$ 3 bilhões, mas que 
numa pedalada virou R$ 1,3 bilhões na Assembleia legislativa. 
Foi isso que levou ao pacote fiscal”, desvenda veneri.

agora parece que virou moda. 
Qualquer um que é pego praticando 

corrupção cita culpa a campanha eleitoral
AO SE DEFEnDER DA ACuSAçãO DE DESviO DE quASE R$ 20 MilHõES nA EDuCAçãO
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Beto Richa encolheu

os índices de aprovação de beto Richa 
foram para o espaço. eleito como prefeito 
de curitiba em 2004 com 54,78% dos 
votos válidos, subiu esse índice para 
77,27% em 2008, vencendo no primeiro 
turno. em 2010, deixou a prefeitura para 
se tornar governador, ganhando a eleição 
com 52,43% dos votos. Sua reeleição 
ocorre em 2016 ao superar Roberto 
Requião e gleisi hoffman, atingindo 55,7% 
dos votos válidos.

neste período, diversas denúncias 
de corrupção bateram na sua porta, mas 
nenhuma colou. São os episódios da 
sogra fantasma que envolve o assessor 
ezequias Moreira, da compra de apoio do 
pRtb de Manassés de oliveira, em 2008, 
do contrato com a consilux em “edital 
direcionado”, de uso de helicópteros de 
forma particular, de viagens internacionais 
sem transparência como a paris, da 
corrupção da Receita estadual, do 
escândalo de caso de pedofilia envolvendo 
o assessor Marcelo “tchello” caramori, que 
possuía uma tatuagem 100% beto Richa), 
e mais recentemente, do desvio de verbas 
na educação. 

A virada negativa se dá justamente quando se 
encontram a alta de impostos, o massacre dos servidores 
e as denúncias de corrupção na campanha de reeleição. 
tudo isso fez com que o governador despencasse dos 
77% que o elegeram para 71,2% que desaprovam sua 
gestão em 2016. isso o torna o pior governador avaliado. 

“isso é resultado de uma série de ações de beto Richa 
nos últimos anos que trouxeram, por um lado, inflação 
recorde no paraná; e por outro lado, uma redução do 
poder aquisitivo da população”, define Tadeu Veneri.

Secretário de 
planejamento 
de Richa, 
Ratinho Júnior 
é aliado do 
governador

luciano ducci foi 
vice-prefeito de 
Richa e possível 
candidato do 
governador em 
curitiba
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O InIMIgO dO POvO

Parente distante
SOBRE luiz ABi AnTOun, 

PRESO EM OPERAçãO DO gAECO

Jornalista é perseguido no Paraná
no calor das manifestações dos professores, ganhou força denúncia 
do gaeco de que uma quadrilha agia dentro da Receita Estadual. Os 
auditores fiscais cobravam propina de empresários que não pagavam 
impostos ao governo do estado. Entre os presos estão o parceiro de 
corridas do governador, Marcelo Albuquerque de lima, e seu primo 
luiz Abi Antoun. luiz Abi, inclusive, é acusado de montar oficina 
de fachada para consertar viaturas policiais. O contrato foi celebrado 
com o governo sem licitação. O caso de corrupção na Receita Es-
tadual também atinge a primeira-dama do estado, Fernanda Richa. 
isso porque, em delação premiada, o auditor fiscal luiz Antônio de 
Souza apresentou notas fiscais que comprovariampagamento de des-
pesas do comitê de reeleição de Beto Richa através de Caixa 2. 

Todo esquema estava sendo revelado por um produtor da RPC 
Tv. Contudo, em 9 de abril de 2015, ele teve de parar as investiga-
ções. Retirado às pressas de londrina e trazido a Curitiba, o jorna-
lista foi exilado pela empresa. no exterior ficou por mais de seis me-
ses. Sua remoção ocorreu após uma ligação anônima informar que 
o produtor havia escapado de uma emboscada. Ele seria assassinado 
durante uma simulação de assalto em uma churrascaria. O jornalista 
escapou porque dormiu em um quarto de hotel. A denúncia – ver-
dadeira ou não – mobilizou a categoria. O Sindicato dos Jornalistas 
do Paraná iniciou a campanha “Basta de Perseguição a Jornalistas”. 
Além disso, o Sindijor-PR cobrou proteção da empresa ao funcioná-
rio e investigação por parte do governo do estado. Contudo, a apura-
ção da ameaça se encontra parada por falta de provas.
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É bom que os policiais 
não tenham diploma, 
porque gente formada 
normalmente é muito 

insubordinada
EM 2012, AO RECHAçAR A FORMAçãO SuPERiOR PARA PMS
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COORdenadas
sIndICaIs 

Casturina Berquó 
cooRdenAdoRA de MoviMentoS SociAiS - SiSMuc

A piazada tem assumido o prota-
gonismo do Brasil. Enquanto 
os mais velhos protestam em 

shoppings, eles têm tomado as ruas. Eles 
têm se expressado. Como disse o ci-
neasta Helder quiroga durante o evento 
Emergências (emergencias.cultura.gov.
br), nunca a juventude foi tão expressiva 
no Brasil como nos dias atuais.

Isso é verdade. Depois de um 
longo período pelo qual a juventude 
passou adormecida, eis que me sur-
preendo vendo essa galera participan-
do ativamente. A turma tem ocupado 
espaços que por muito tempo lhes fo-
ram proibidos.

Para mim, a consolidação dessa 
participação se deu no evento Emer-
gências, que ocorreu no Rio de Janeiro. 
lá teve muita discussão. Fiquei mara-
vilhada ouvindo o relato daquela juven-
tude tantas vezes desrespeitada no seu 
meio social. De repente, não mais que 
de repente vejo essa juventude sendo 
atriz da sua própria história. 

A atuação dessa juventude nos di-
versos movimentos sociais tem sido 
significativa. um exemplo bem claro 
foi a galera que ocupou as escolas em 
São Paulo. Eles ficaram conhecidos no 
Brasil inteiro por defender o direito à 
educação. Ainda sobrou tempo para 
dar uma palhinha no Emergências com 
a música #ForaCunha.

a voz da piazada 
emergenciais

Por isso, entendo que é preciso dar 
voz à piazada. quase nada temos a lhes 
dizer atualmente sob pena de sermos 
pedantes. Um exemplo disso ocorreu na 
FCC (Fundação Cultural de Curitiba).  
uma turma se reunia no Centro Cultural 
do Portão para fazer Batalha de Rimas. 
Contudo, foram proibidos de se expres-
sar pelo poder público. A galera estaria 
“causando tumulto”.

E aí fica a pergunta: que linguagem 

usar para estar junto dessa juventude 
que quer ocupar espaço e quer partici-
par? As instituições, sejam governa-
mentais ou não, estão perdendo o bon-
de, pois não conseguem se apropriar 
desse momento de mudanças. Acredi-
to que é papel dos sindicatos também 
enfrentar esse desafio. Se aproximar 
dos jovens, da sua linguagem, mas 
não dizer o que é certo. quem sabe 
para subverter juntos.

Em cada movimento, sindicato, munícipio
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nOssa CIdade André Machado
bAncÁRio

O transporte coletivo tornou-se 
a principal pauta da cidade no 
início de 2016. Os empresários 

dizem operar no vermelho e querem um 
repasse de R$ 4,00 por passagem. Os 
motoristas e cobradores fazem uma gre-
ve, provocada pelos patrões, após mais 
um atraso nos salários. A Prefeitura de 
Curitiba esperneia, mas cede e negocia 
o reajuste da tarifa. nada muito original. 
Tivemos a repetição desse enredo diver-
sas vezes nos últimos anos. 

Como todo clichê, a trama é funcio-
nal. A princípio, todos já sabem o final, 
cada ator faz sempre o óbvio e o retorno 
econômico é certo para quem produz o 
enlatado. O resultado para a população, 
todavia, é um serviço caro, ineficiente e 
que só tende a piorar. 

Em nome deste suposto prejuízo das empresas, além de 
já termos um valor de tarifa impraticável e que deve au-
mentar nos próximos dias, a frota de ônibus está envelhe-
cendo e os empresários ganharam de presente do judiciário 
uma liminar que os desobriga de renová-la. Há também 
estagnação no crescimento das linhas e itinerários, dificul-
tando o acesso principalmente da população residente em 
regiões recentemente adensadas em programas habitacio-
nais, os ônibus continuam lotados e não há sequer perspec-
tiva de solução para o problema da qualidade dos serviços 
para a população. 

Temos um naufrágio aos olhos vistos, com graves con-
sequências para maioria do povo, mas aqueles que poderiam 
agir para reverter esse processo, sobretudo o Prefeito gustavo 
Fruet, se mantêm fiéis ao roteiro escrito pelos empresários. 

seria possível mudar o rumo 
desta história? Claro que sim. Além 
do enfrentamento às irregularidades já 
apontadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado, que denunciou vários custos 
indevidamente repassados pelas empre-
sas aos usuários, e a necessidade de se 
anular a atual licitação, tendo em vista as 
fraudes ocorridas em 2010, é necessário 
desmascarar o falso prejuízo em que os 
empresários dizem operar. 

no ano passado, o jornalista Rafhael 
Marchiori, saiu no encalço das empre-
sas da família gulin, que dominam 6 
das 11 empresas de transporte coletivo 
da capital paranaense, e descobriu que 
eles repassaram 56 milhões de reais para 
empresas obscuras, supostamente inte-

grantes da “holding” dos negócios nada transparentes. que 
prejuízo podem ter os empresários que ocultam tantos mi-
lhões de suas operações com o transporte em Curitiba? não 
dá pra acreditar em prejuízo. Mas, como as informações sobre 
os custos operacionais das empresas são conhecidas somente 
pelos próprios empresários, eles alegam o que querem. 

Como uma solução inovadora, Curitiba poderia ter 
uma frota pública de transporte, operando, inicialmente, 
algumas linhas estratégicas, como forma de controle de 
preços e obtenção de expertise na operação. Outras ci-
dades no Brasil estão “desprivatizando”, mesmo que em 
parte, a operação do sistema de transporte coletivo, com 
grande aprovação pela população, e reestabelecendo a 
transparência dos gastos. 

Olhar com mais atenção sobre essas experiências pode ser 
a grande alternativa para a nossa cidade.

Frota pública já

Curitiba poderia ter 
uma frota pública 

de transporte, 
operando, 

inicialmente, 
algumas linhas 

estratégicas, como 
forma de controle de 

preços e obtenção 
de expertise na 

operação
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adMInIstRaçãO PúBLICa Flávio Augusto Laginski
JoRnAliStA

um mal chamado 
terceirização

ao terceirizar 
estes trabalhos, o 

contribuinte acaba 
pagando duas 

vezes, uma vez que 
ele já arca com o 

custo da máquina 
pública e agora 

terceirizado terá que 
arcar com os  custos 
e lucro da iniciativa 
privada contratada

iREnE RODRiguES 
Coordenadora do Sismuc

Se pudéssemos comparar a terceirização dos serviços 
públicos com alguma doença, certamente seria o cân-
cer. Assim como em um tratamento cancerígeno, em 

que é preciso agir rápido para que o tumor maligno não se 
espalhe pelo corpo, é necessário fazer com que esta delega-
ção de atividades, defendida com certo entusiasmo por po-
líticos e partidos de direita, seja freada, pois, do contrário, 
esses serviços ficarão cada vez mais comuns e quem sairá 
perdendo é a população, que ficará refém de empresas e de 
Organizações da Sociedade Civil de interesse Público (Os-
cips), que promovem este tipo de trabalho.

não é difícil ver o quanto as atividades realizadas por 
terceirizados não dispõem da mesma qualidade e excelência 
feita por servidores concursados. Basta dar uma rápida busca 
pela internet para encontrar centenas, se não milhares, de ca-
sos em que serviços públicos que foram terceirizados apre-

sentaram problemas. Para a coordenadora geral do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc), 
irene Rodrigues dos Santos, a explicação para a diferença 
de um atendimento prestado por um trabalhador concursa-
do para um terceirizado é simples. “A questão da qualidade 
do serviço é porque o servidor que passou em um concurso 
tem como via de regra um grande grau de comprometimento 
com a carreira, ao passo que o terceirizado não possui este 
benefício. isso, no final das contas, acaba fazendo toda a 
diferença. um exemplo disso são os médicos terceirizados 
que atendem nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). 
A maioria deles não tem conhecimento da rede integral do 
Sistema único de Saúde (SuS) e, em grande parte, acabam 
não tendo um vínculo médico/paciente”, avalia.

irene defende que a solução para encerrar ou ao menos 
reduzir consideravelmente o uso dos terceirizados é o de 
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A justificativa de que os serviços prestados pelos terceirizados 
custam menos do que os concursados não é verdadeira. quem 
explica isso é o economista do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Paraná (Diee-
se-PR), Sandro Silva. “Tudo vai depender da categoria. va-
mos pegar os médicos, por exemplo. geralmente,  gasta-se 
mais, pois há um gasto maior com encargos sociais, como 
Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FgTS), instituto 
nacional do Seguro Social (inSS), entre outros. Como quem 
contrata quer ter lucro, então há ainda uma margem a ser 
considerada. Por isso, nem sempre terceirizar vai resultar 
em economia para o erário público”, comenta.

Silva diz também que outro fator que preocupa na 
terceirização são os próprios trabalhadores terceiriza-
dos. Sendo o elo mais frágil nesta cadeia, esses tra-
balhadores geralmente recebem menos e são menos 
contemplados pelas leis trabalhistas. “Eles têm menos 
direitos, não possuem planos de carreiras, não tem es-
tabilidades, entre outros. Além disso, a rotatividade 
entre estes trabalhadores é alta, correm sempre o ris-
co de mudar de empresa e reduzir o salário, além de não 
contar com um sindicato forte e com representatividade. Isso 
acaba refletindo na qualidade dos serviços”, informa.

Apesar de ter se tornado cada vez mais comum a terceiri-
zação prestando serviços para o poder público, o economista 
do Dieese-PR acredita que esse caminho não deve ser uma 
regra em um futuro. “A sociedade não aceitou essa história 
do Projeto de lei 4.330/2008 (projeto que trata de regras 

nem sempre mais baratos, mas mais “fragilizados”

investir em concursos. “não há outra saída a não ser abrir 
processos seletivos e também de realizar planejamentos de 
gestão para que isso possa ocorrer. Onde tem terceirizado, 
tem problema. não falo isso da boca pra fora. Basta ver 
o quão ineficiente está sendo a terceirização da segurança 
nos equipamentos da educação e saúde. nos últimos anos, 
tivemos diversos Centros Municipais de Educação infan-
til (Cmeis) e unidades de Saúde (uS) que foram vítimas 
de furtos. A cada situação destas, o tempo de reposição é 
imenso e inviabiliza o atendimento e, por fim, acaba tendo 
que chamar a guarda Municipal (gM), o que significa uma 
despesa dupla, pois, tem de pagar a empresa terceirizada e 
ainda chamar os  servidores publicas para fazer o mesmo 
serviço. quando foi criada a guarda, uma de suas missões 
era justamente a proteção dos equipamentos públicos. É 

preciso retomar a questão da segurança nos ambientes de 
trabalho da Prefeitura Municipal de Curitiba”, enfatiza

Para a coordenadora geral do Sismuc, esse mal chama-
do “terceirização” só serve a quem defende políticas que só 
trazem prejuízo para a população e para quem quer se valer 
do famigerado e nocivo “jeitinho brasileiro”. “Terceirizar 
os serviços só interessa a quem quer um estado mínimo, 
como o pessoal da direita, e ter lucro em cima das políticas 
públicas. Os serviços prestados pelos órgãos públicos são 
pagos pelo conjunto da sociedade e o administrador públi-
co tem por obrigação a execução destes serviços. Ao ter-
ceirizar estes trabalhos, o contribuinte acaba pagando duas 
vezes, uma vez que ele já arca com o custo da máquina 
pública e agora terceirizado terá que arcar com os custos e 
lucro da iniciativa privada contratada”, opina.
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adMInIstRaçãO PúBLICa

O Sismuc combate a terceirização com força, obtendo algu-
mas vitórias, como aponta a coordenadora de comunicação 
do sindicato, Soraya zgoda. “neste ano conseguimos que o 
agente comunitário de saúde fosse contratado via concurso 
público. É um grande avanço, pois hoje esses trabalhadores 
não têm estabilidade na função, nem plano de carreira. É um 
exemplo em um momento que o Brasil vive epidemia de den-

Outro ponto que deve ser 
salientado é de que até no setor 

privado as terceirizações não 
apresentam bons resultados. 

O setor de telefonia, para 
exemplificar, piorou muito 
desde que foi privatizado

SAnDRO SilvA 
Economista do Dieese

para a terceirização de trabalhadores públicos e privados) 
e se mobilizou para que esse projeto não fosse aprovado 
da maneira como queriam. Além disso, há muitas denún-
cias envolvendo corrupção com as empresas que prestam 
este tipo de serviço e isso acaba gerando um receio por 
parte dos administradores públicos, que não se arriscam 
tanto caso queiram continuar atuando na política. Outro 
ponto que deve ser salientado é de que até no setor priva-
do as terceirizações não apresentam bons resultados. O 
setor de telefonia, para exemplificar, piorou muito desde 
que foi privatizado. Por isso acredito que terceirizar as 
atividades não é algo que venha para substituir os traba-
lhadores concursados”, avalia.

a luta contra este mal continua
gue, pois muitos municípios simplesmente não têm essas car-
reiras em seus quadros”, alerta.

Soraya aponta que o interesse nas terceirizações são po-
líticos e não o de ofertar serviço de qualidade para a po-
pulação. “Há muitas gestões lutamos contra a terceirização 
porque entendemos que o papel dela é mais beneficiar fi-
nanciadores de campanhas do que melhorar o atendimento à 
população. É o caso dos cmeis, em que o trabalho de guardas 
municipais foi substituído por empresa de segurança. Mas 
essas empresas não fazem a prevenção. Agem depois que 
assaltos e arrombamentos foram cometidos, causando gran-
de insegurança aos servidores municipais, pais e crianças”, 
encerra a coordenadora.
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COnexãO unIveRsIdade

adolescência interrompida

Thaíssa Falcão e Mariana della Ens
eStudAnteS | edição: dAyAne fARinAcio
SupeRviSionAdo poR guilheRMe cARvAlho

O debate em torno da 
redução da maio-
ridade penal no 

Brasil traz à tona uma série 
de questões não resolvidas 
quando o assunto são os 
adolescentes que cometem 
infração. Em geral, a respon-
sabilidade é transferida para 
as famílias ou para o próprio 
adolescente. As ações do 
Estado, porém, são pouco 
avaliadas pela sociedade que 
parece satisfeita com o iso-
lamento dos “maloqueiros e 
trombadinhas”, retirados de circulação.

no Paraná existe um serviço responsável por atender es-
tes jovens. O Departamento de Atendimento Socioeducativo 
(Dease) é o órgão do governo do Estado que coordena as 
ações desenvolvidas nos Centros de Socioeducação (Cen-
se’s), uma espécie de presídio para adolescentes. O que cha-
ma a atenção no perfil dos que têm a liberdade restrita, no 
entanto, é que a maioria é de famílias de baixa renda.

Mais da metade deles são de famílias cujo rendimento 
atinge 1 a 2 salários mínimos mensais. Considerando a maior 
renda, portanto, 2 salários mínimos, e a família mais numero-
sa, com 6 pessoas, cada pessoa da família vive, mensalmente, 
com pouco mais de R$ 262,00 por mês. Para se ter uma ideia, 
em setembro de 2015, segundo o Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), a ces-
ta básica custava R$ 387 no mês de dezembro em Curitiba. 
Famílias com renda acima de 2 salários mínimos são poucas. 
não chega a 7% as que recebem 3 salários mínimos ou mais. 
Mais de 8 em cada 10 dos adolescentes dos centros moravam 
com algum tipo de familiar, antes da internação, dos quais 
quase 77% moravam com a mãe. 

na labuta | O trabalho também fez parte da infância ou ado-
lescência de muitos deles, contrariando o argumento de que 
são desocupados. Os indicadores do próprio Dease apontam 
que pelo menos 97% já trabalharam alguma vez na vida, ainda 

que apenas 14% trabalhas-
sem com ou sem registro no 
momento do internamento. 
O estudo, por outro lado, não 
era presença constante, de-
monstrando que quando fora 
de sala de aula, o adolescente 
acaba ficando mais exposto 
ao crime. Apesar de serem 
90% alfabetizados, apenas 
3 em cada 10 adolescentes 
estavam estudando quando 
se envolveram com ato in-
fracional.

Justiça cega? O internamento é a última e mais severa das 
sanções e só pode ser aplicado em casos de crimes graves ou 
participação em crimes desse tipo, ameaças a pessoas, ou não 
cumprimento de medidas anteriores. Destes, os mais comuns 
são o envolvimento em roubo ou tráfico, por meio do qual os 
adolescentes podem ganhar dinheiro fácil para comprar pro-
dutos de consumo como celulares.

Apesar disso, com apenas dois advogados de defesa pú-
blica em Curitiba, e ao considerar que eles têm 45 dias para 
realizar muitos dos processos, acompanhar cada adolescen-
te sentenciado é uma tarefa complicada. A possibilidade de 
acompanhamento mais próximo ocorre quando o adolescente 
contrata um advogado particular. nestes casos, em geral, eles 
conseguem medidas que evitam o internamento, justamente 
porque há uma dedicação maior do advogado sobre o caso.

“O que acontece, infelizmente, é a morosidade da justiça. 
Há casos em que o discurso de apelação leva de seis a oito 
meses para ser avaliado. Às vezes, quando o discurso é apro-
vado, o menino já foi desligado do sistema”, relata a presi-
dente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB/PR, 
Maria Christina dos Santos.

APEnAS 7% DAS FAMíliAS DE JOvEnS quE CuMPREM MEDiDAS SOCiOEDuCATivAS  

EM CEnTROS DO PARAnÁ RECEBEM MAiS DE TRêS SAlÁRiOS MíniMOS MEnSAiS
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Para conhecer o trabalho completo, acesse:

http://adolescenciaainterrompida.weebly.com/
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CuRtas

Festival de promessas

Manoel Ramires
JoRnAliStA

» não contratou mil 
profissionais da área de saúde;
» não construiu hospital na 
região norte  em parceria com 
hospitais filantrópicos, como o 
hospital pequeno príncipe;
» não construiu centros 
Municipais de urgências 
Médicas (cMuMs) no 
tatuquara, Matriz, pilarizinho, 
uberaba e Santa felicidade;
» não construiu o ‘hospital da 
Mulher’;
» não criou o consórcio 
Metropolitano para gerir o SuS;
» não reestruturou o sistema 
de informática da Secretaria de 
Saúde;
» não garantiu e melhorou 
acesso da população a serviços 
de saúde de qualidade, 
mediante aprimoramento da 
política de atenção básica e da 
atenção especializada.

» não reverteu quadro de 
violência. em 2014, curitiba foi 
considerada a cidade mais violenta 
da região sul;
» não fortaleceu a guarda 
Municipal com criação da Academia 
de polícia, nem dobrou o efetivo 
– 1.500 guardas municipais a mais – 
ou criou a polícia comunitária;
» não elaborou planos locais de 
segurança pública, nas regionais e 
bairros;
» não instalou portais nas 
principais saídas do município que 
funcionariam como módulos locais 
da guarda Municipal;
» Apresentou, mas não 
implementou o projeto Mulheres 
da paz, em que agentes 
comunitárias agirão como 
mediadoras de conflitos. 
» desde 2014, a prefeitura não 
compra uniformes para a guarda.

» não desenvolveu ações e projetos com 
os municípios da Região Metropolitana 
de curitiba como, por exemplo, a gestão 
comum das bacias hidrográficas, lixo, 
esgoto, mobilidade, água e segurança;
» não deu transparência ao instituto 
curitiba de informática (ici);
» não destinou 1% do orçamento da 
cidade para a cultura até 2014.

» Não construiu, restaurou e requalificou suficientemente 
as calçadas de curitiba, com ênfase no rebaixamento dos 
meios fios nas esquinas para facilitar a acessibilidade;
» não criou a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e 
transporte) composta por pedestres, ciclistas, motociclistas, 
transporte coletivo, transportadores de bens, veículos 
particulares e de serviço;
» não completou a linha verde com novas trincheiras, 
viadutos e passarelas com transporte coletivo.

RECuPERAMOS 10 PROMESSAS DE guSTAvO FRuET EM 2012 quE nãO SAíRAM DO PAPEl. RElEMBRE

» não entregou tablets para os 
professores da rede municipal 
para desenvolver atividades;
» não atingiu meta de 
investimentos no setor em 30%;
» não erradicou o analfabetismo 
até 2018;
» não investiu na educação 
infantil até os três anos de idade. 
pelo contrário, está fechando 
berçários;
» não assegurou acesso à 
educação especializada e 
adaptada para as pessoas de 
necessidades especiais, muito 
menos atingiu 33% de hora 
atividade para professores ;
» não criou 15 mil vagas de 
creche para crianças de 0 a 3 
anos, tendo mais de 10 mil na fila 
de espera.
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» Não requalificou o terminal do Guadalupe;
» não fez mais canaletas com novas linhas e 
maior frequência dos ônibus;
» não abriu três novos terminais de ônibus, 
dois na região sul e um na região oeste;
» não fez o terceiro anel viário ligando 
bairros na divisa com a RMc, com linhas, faixas 
e canaletas exclusivas para transporte coletivo;
» não criou Museu Municipal do urbanismo 
para registrar os 50 anos do planejamento 
urbano de curitiba.

» não realizou concurso público para áreas da saúde como 
enfermagem, odontologia e farmácia.
» não atendeu a cota de 1.600 novos professores, levantada pelo 
Sismuc, tendo chamado menos de 500 profissionais;
» não realizou concurso público para agentes administrativos, 
polivalentes, fiscais, orientadores de esporte e lazer, entre outros;
» Secretaria do trabalho não tem servidores municipais de carreira;
» não realizou concurso para agente de trânsito.

» não conseguiu uma nova ordem de relacionamento entre as 
prefeituras da RMc com o objetivo de solucionar os problemas 
ambientais comuns. consórcio intermunicipal (água, lixo, esgoto e 
drenagem);
» não universalizou o saneamento básico para a população de 
curitiba;
» não avançou no contrato com a Sanepar: coordenar, exigir e 
fiscalizar os serviços prestados e as tarifas cobradas dos usuários;
» não criou parques, lagos e praças na região sul e recuperar a 
nascente do Rio belém;
» não atingiu metas de desmatamento zero para remanescentes 
de ambientes naturais.

» prosseguiu com a terceirização de serviços;
» prosseguiu com os contratos com fundações 
e oSs;
» não reverteu contrato com empresas de 
segurança;
» Aumentou a terceirização da fcc por meio 
do icAc;
» privatizou a ópera de Arame e a pedreira 
paulo leminsky;
» não anulou contrato com a empresa 
consilux;
» não desfez contrato com empresas de 
alimentação e transportecoletivo;
» terceirizou serviços dos Armazéns da família.

» não valorizou e aperfeiçoou os planos de cargos e salários dos 
servidores públicos da área da saúde com permanente capacitação;
» prosseguiu com práticas antissindicais.
» não incorporou as remunerações variáveis para a saúde;
» não criou lei que combate o assédio moral;
» em três anos de gestão, não garantiu ganhos reais na data-base dos 
servidores;
» não fez recuperação das perdas salariais históricas da categoria;
» não negociou as greves da educação e saúde;
» paralisou revisão da lei 11.000 que regulamenta a carreira dos servidores.
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entRevIsta

guinada à esquerda  
no além-mar

Phil Batiuk
JoRnAliStA

hoje o partido cresceu 
e tem 19 deputados 

na assembleia 
da República, 

principalmente por 
representar a oposição às 
políticas de austeridade 

e de ajuste fiscal
RODRigO RivERA, 

Sindicalista português e militante
do Bloco de Esquerda

ágORa | O que é o Bloco de esquerda?
ROdRIgO RIveRa | É um partido que apareceu em 1999 
como resposta à multiplicação de pequenos partidos da esquerda 
portuguesa, comuns desde a revolução democrática. Surge de três 
outras agremiações: união democrática popular, partido Socialista 
Revolucionário e política 21, que era um grupo mais informal com 
ex-membros do partido comunista e também pessoas de linhas 
mais social-democratas ou autonomistas. hoje o partido cresceu 
e tem 19 deputados na Assembleia da República, principalmente 
por representar a oposição às políticas de austeridade e de ajuste 
fiscal, impostas pela Alemanha e pelo Banco Central Europeu.

ágORa | e qual é a atuação na política lusitana?
RR | hoje é o terceiro maior partido em portugal e participa da 
maioria oposicionista que sustenta o governo neste momento. 
como o sistema é parlamentar, não se trata de coligação, mas de 
um acordo político que foi feito entre o bloco de esquerda (be), o 
partido comunista (pc) e o partido Socialista (pS). o governo, no 
caso, é do pS, que seria equivalente ao que é o pt no brasil. então é 
a partir de medidas e políticas assinadas e acordadas entre os par-
tidos que se dá o apoio. Se o pS não cumprir com o programa elei-
to, corre o risco de perder o governo por moção da Assembleia. 

ágORa | Pode resumir como funciona  
o sistema político português?
RR | A presidência da República não tem o poder executivo. É 
o que chamamos de semipresidencialismo. o executivo é dirigi-
do pelo gabinete do primeiro-Ministro, que é, por regra, o líder 
do partido mais votado em cada eleição legislativa. o poder do 
presidente se resume a vetar leis que vêm do parlamento ou enca-
minhá-las para avaliação do Poder Judiciário, que verifica a consti-
tucionalidade. Além disso, o presidente tem o poder de dissolver o 
parlamento, que é muito pouco usado. e é a maioria parlamentar 
que elege, enfim, o governo. Já as eleições parlamentares se dão 
por voto em lista, por chapas partidárias que vão compor a 
Assembleia.

RODRigO RivERA, SinDiCAliSTA E MiliTAnTE DO BlOCO DE ESquERDA, 

EM PORTugAl, COnvERSOu SOBRE MOviMEnTO E POlíTiCA DE lÁ
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ágORa | Onde o partido se  
encaixa nessa correlação de forças?
RR: o bloco sempre impôs nas suas listas pelo menos um 
terço de mulheres, de preferência 50%. isso acaba por ter 
uma influência nas eleições. Em 2006 tivemos 8 deputados 
eleitos, 4 eram mulheres. hoje temos três mulheres que se 
destacam no be (e que vocês podem acompanhar pelo portal 
esquerda.net): A catarina Martins, que é da área da cultura, 
mais especificamente do teatro. Ela é atriz e se formou den-
tro dos movimentos culturais e na luta pelo financiamento 
da cultura. Já a Marisa Matias é acadêmica e pesquisa sobre 
as questões ambientais. e a Mariana Mortágua foi do movi-
mento estudantil e entrou no bloco para militar como juven-
tude. Acho que isso já dá um panorama do que o partido 
representa.

ágORa | e a sua militância?
RR | trabalho no setor de call center e sou sindicalizado 
desde quando ainda estava trabalhando em uma empresa 
de apoio ao cliente, junto com meus colegas. os call cen-
ters em portugal são os maiores empregadores hoje em dia, 
pois quase não há emprego em outras áreas. essas empresas 
acabam por se aproveitar muito da necessidade das pessoas 
e propõem contratos muito precários, salários muito baixos. 
Mas é trabalho. o Sindicato dos trabalhadores de call cen-
ter (STCC) acaba por surgir no final de 2013 em Portugal, 
pois até então havia diversos sindicatos de outras áreas re-
presentando separadamente partes da categoria. por exem-
plo, o Sindicato dos trabalhadores de eletricidade acabava 
por englobar os trabalhadores de call centers de empresas 
de eletricidade, mesmo que o trabalho seja completamente 
diferente e que a direção do sindicato acabasse por não re-
presentar esses trabalhadores. É um sindicato que surge para 
fazer um trabalho combativo e necessário, por ser uma pro-
fissão de desgaste muito rápido. Hoje sou diretor do setor de 
comunicação do sindicato.

ágORa | Pode falar um  
pouco mais sobre o stCC?
RR | por exemplo, no brasil, a jornada de trabalho é de seis 
horas diárias, enquanto que em portugal trabalhamos a 
jornada normal de oito horas. essa é nossa maior bandeira 
atualmente, até por ser um trabalho muito estressante. É um 
sindicato muito novo, então é interessante, pois não temos 
aquele embate político-organizacional, sobre como funciona 
um sindicato, com colegas mais velhos que estão acostuma-
dos a outro tipo de organização. nós não temos convenção 
coletiva e eles têm, então é completamente diferente. É uma 
luta urgente, que se dá fora das instâncias formais.
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aRte e CuLtuRa
eM MOvIMentO 

ulisses Galeto
pRodutoR cultuRAl

Tocando música  
e os negócios 
e agora uma informação superquente 
para produtores e realizadores musicais. 
o SebRAe (Serviço brasileiro de Apoio 
às Micro e pequenas empresas), lançou 
uma cartilha intitulada “Música tocando 
negócios – um guia para ajudar você 
a empreender na musica.” dentre os 
vários assuntos abordados nas 225 
páginas (ufah, é bastante coisa, mas vale 
a pena), estão alguns dos tópicos mais 
importantes pra quem luta por um lugar 
ao som, quero dizer, ao sol no universo 
disputadíssimo do consumo musical. 
Temas como indústria fonográfica, 
direitos autorais, gestão de marketing, 
gestão tributária, e até abertura de 
empresa, estão na pauta das “discussões”. 
um documento de grande importância 

bit.ly/1ozkloe

Para saber 
mais, consulte 

o site da 
Secretaria 

de Estado da 
Cultura – SEEC

Estão em fase final de avaliação os 
projetos encaminhados ao primeiro 
edital do programa estadual de 
fomento e incentivo à cultura do 
Paraná – PROFICE, com renúncia fiscal 
baseada na tributação do imposto 
sobre circulação de Mercadorias e 
Serviços – icMS. o volume previsto de 
recursos para o programa é de R$ 25 
milhões.

o edital, lançado em dezembro de 
2014, recebeu 703 projetos, dos quais 
338 foram excluídos na primeira fase 
de avaliação por problemas de ordem 
técnica. os 365 restantes seguiram para 
a segunda e última fase, com avaliações 
de ordem técnica e de mérito. 

por segmento artístico, 
o volume de propostas 
encaminhadas é o seguinte: 
Música (103); teatro (80); 
Audiovisual (72); Artes 
visuais (25); literatura, livro e leitura 
(45); patrimônio (19); dança (9); circo 
(7); povos, comunidades tradicionais 
e culturas populares (4); ópera (1). 
Após quase um ano dos trabalhos 
de avaliação, a divulgação dos 
contemplados está prevista para as 
próximas semanas. como caberão 
recursos às propostas não aprovadas, o 
resultado final deverá ser conhecido na 
primeira quinzena de março deste ano.

para músicos e produtores. não deixe de 
baixar gratuitamente e depois, é claro, 
leia tudinho com lápis e papel na mão. 

Paraná divulga selecionados  
em edital de Cultura
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finalmente no norte do paraná, a fundação 
cultura Artística de londrina (FuNCART) que 
mantém corpos estáveis de teatro, um espaço 
com 200 lugares e muitas atividades na produção 
de espetáculos e formação profissional.Vários 
exemplos de luta e amor a mais pura arte.

Mecenas de nós mesmos 
Capítulo 1: Teatro 

e como “nem só de pão vive o homem”, é importante 
mostrar que nem só do poder público vivem as artes. 
no paraná há vários exemplos de empreendedores dos 
mais variados segmentos artísticos fazendo história. 
nesta edição, destacaremos alguns do teatro, mas 
não se desespere. nas próximas edições falaremos de 
outras áreas também.

A Guairacá Cultural administra 
dois espaços no centro de curitiba: 
o teatro cine gloriah, na galeria 
pinheiro lima, e um espaço cultural 
na Rua São francisco com os teatros 
Ítala Nandi e Rafael Greca. Além de 
apresentações artísticas, os espaços 
promovem cursos de teatro, cinema, 
rádio, dança, muitos deles em 
parcerias com artistas e produtores 
curitibanos. 

em curitiba segue forte a Cena hum – Academia 
de Artes Cênicas, no bairro São francisco, que 
desde 1996 promove atividades de produção, 
ensino e difusão das artes cênicas. hoje conta 
também com uma sede em ponta grossa (pR).

cenahum.com.br

o Teatro Lala Schneider, fundado em 1994, hoje é 
uma das ações mais sólidas de curitiba. possui duas 
salas de espetáculo, a odelair Rodrigues, com 185 
lugares, e edson d’Avila, com capacidade para 100 
espectadores, além de cursos regulares de teatro. 

teatrolala.com.br /guairaca

o Pé no Palco, que desde 1994 já produziu dezenas de 
espetáculos e formou centenas de profissionais em cursos 
livres de teatro, no início dos anos 2000 se transferiu 
para o bairro Rebouças, onde mantém um teatro com 
capacidade para 80 pessoas, além de salas para atividades 
de criação e ensino.

A Cia do Abração, no Jardim Social, em atividade 
desde 2001, promove cursos de formação e produz 
espetáculos com profissionais do mais alto gabarito. 

ciadoabracao.com.br

funcart.art.br

penopalco.com.br
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uRBan sketCheRs CuRItIBa 

/groups/urbansketcherscuritiba/

Saiba mais:

curitiba tem o cenário mais rico do país em se 
tratando de urban Sketchers. esse movimento 

mundial de artistas que fazem desenho de 
observação, registrando em traços o cotidiano, 

terá em curitiba, em abril deste ano, seu primeiro 
encontro nacional. Aqui, temos desenhos de alguns 

dos fundadores do grupo que se reúne todos os 
sábados para desenhar curitiba.
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fabiano vianna

Simon taylor

Raro de oliveira

Antonio dias



Jornalismo,
só com jornalistas!



Pra 
cima
deles, 
campanha de lutas 2016 | 


