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Pensata 
Pedro Elói 
filósofo E autor Do
BlogDopEDroEloi.coM.Br

Dia desses eu amanheci com uma tristeza profunda. 
Imaginei que melhor teria sido se, talvez, nunca ti-
vesse estudado. Poderia estar até feliz, quem sabe, 

como muitos estão. Temo que seja ampla maioria. Talvez fos-
se melhor nunca ter saído da caverna, pois, a luz incomoda. 
Melhor teria sido ver as sombras como realidade, sombras de-
vidamente projetadas, como o faz a Rede Globo. Ela procura 
intelectualizar o senso comum e nos impossibilitar o pensar.

Talvez fosse melhor nunca ter lido a Eneida de Virgílio. Aí 
eu não teria o conhecimento do significado de Pátria, de ter tido 
um pai comum, - autor, - autoridade, que tem responsabilidade 
sobre todos os seus filhos. E fico imaginando, se em vez de Pá-
tria, o conceito desenvolvido tivesse sido Mátria. Sempre, mil 
vezes mais generosa e afetuosa para com os seus filhos.

Talvez fosse melhor nunca ter estudado o cristianismo 
primitivo, nascido na solidariedade, especialmente, pelo ato 
de dar um enterro decente aos mortos e de se reunirem à som-
bra, nas catacumbas. Aí talvez eu seria um cristão medieval, 
ardoroso cavalheiro de Cristo, empunhando a cruz e a espada, 
escravizando e exterminando povos e lamentando não existi-
rem mais as cerimônias festivas dos autos de fé.

Talvez fosse melhor nunca ter estudado Kant, pois assim, 
estaria eternamente imerso na menoridade sem nunca emergir 
para a maioridade, sem nunca ter ouvido o Sapere Aude - o 
ouse saber. Talvez fosse melhor nunca ter estudado Hegel, 
Marx e Engels e assim nunca teria ouvido falar em dialética e 
sempre continuaria confundindo a aparência com a essência.

Talvez fosse melhor nunca ter estudado Freud e, assim, 
nunca teria sabido sobre os nossos subterrâneos e sobre toda 
a complexidade do ser humano e nunca teria penetrado no 
mundo dos desejos. 

Talvez fosse melhor nunca ter estudado Adorno, pois, 
assim eu nada saberia sobre a formação da personalidade 
autoritária, nunca teria me preocupado em transmitir os 
valores burgueses em sala de aula, coisa que até os pró-
prios, não tem a coragem de o fazer e, sobretudo, não me 
preocuparia com o fato de que Auschwitz pudesse se repe-

Reflexões sobre 
o impedimento  

da presidente Dilma

Talvez fosse 
melhor 

nunca ter 
saído da 
caverna, 

pois, a luz 
incomoda.

Talvez fosse 
melhor.....

de Ingmar Bergman, e assim, Jair Bolsonaro não me causa-
ria nenhum horror e não sentiria nenhuma vontade de lhe dar 
uma cusparada, ainda que, ao menos simbolicamente.

Talvez fosse melhor eu nunca ter assistido A Fita Branca, 
e então ser um educador frio, neutro, distante e sem nenhuma 
afetividade e, de preferência, fosse assexuado e com voto de 
castidade, sem me importar com as consequências.

Talvez fosse melhor nunca ter lido e visto, A Revolução 
dos bichos, 1984 e Fahrenheit  451, do magnífico Ray Bra-
dbury e assim, talvez eu tivesse a coragem de queimar todos 
os meus livros, para a partir de então, ver e comentar apenas a 
programação da rede globo de televisão. 

Talvez fosse melhor nunca ter pensado, nem nunca ter me-
tabolizado o conhecimento e, assim, sempre me teria limitado 
a apenas reproduzi-lo mecânica e repetitivamente e produzido 
por uma indústria privada de apostilas.

Talvez fosse melhor nunca ter lido, estudado e convivido 
com Paulo Freire e assim não veria a educação como uma prá-
tica da liberdade e não saberia o significado de uma pedagogia 
em favor do oprimido.

Talvez fosse melhor nunca ter estudado um pouco de on-
tologia e, assim, nada saberia sobre a tridimensionalidade do 
ser humano, do tempo passado, presente e futuro e, assim, não 
anteveria o futuro sombrio que nos aguarda.

Talvez fosse melhor nunca ter lido a frase de Albert Jac-

quard que diz: “A coexistência é fonte de tensão; ela inicia uma 
dinâmica, a da comunicação. Comunicar é colocar em comum; 
e colocar em comum é o ato que nos constitui. Se alguém con-
sidera esse ato impossível, recusa qualquer projeto humano”.

Talvez fosse melhor.....
Talvez fosse melhor nunca ter lido Valter Hugo Mãe, o 

filho de mil homens, e ter visto o encontro de pessoas absolu-
tamente desencontradas, mas que, ao final e - depois de terem 
se encontrado - rezam e celebram um dos mais belos poemas 
da humanidade, que diz assim:

“Sabes pai, gosto de pensar que nunca mais vou ficar sozinho 
e que alguém há de ficar comigo para sempre sem me abandonar.

O Crisóstomo disse ao Camilo: todos nascemos filhos de 
mil pais e de mais de mil mães, e a solidão é sobretudo a 
incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, 
para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. 
Como se os nossos mil pais e mais de mil mães coincidissem 
em parte, como se fôssemos por aí irmãos, irmãos uns dos 
outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, 
tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que 
nunca estaremos sós.

Mas eu estudei. Estou triste, profundamente triste e indig-
nado. O incômodo da luz, ao menos hoje, não me permite 
estar feliz, como o está a maioria. E graças ao estudo me fiz 
humano e solidário e com a percepção de nunca estar só.

tir. Talvez fosse melhor nunca ter estudado Hannah Arendt 
e assim nada eu saberia sobre as origens do totalitarismo. 
do regime nazista.

Talvez fosse melhor nunca ter lido Primo Levi - É isto 
um homem? ou Os afogados e os sobreviventes e assim eu 
jamais saberia dos horrores ocorridos em um campo de con-
centração. Eu jamais teria sabido que o suicídio é um ato ex-
clusivo do ser humano e que a desumanização foi tal, que não 
se concebia sequer, a ele recorrer. Talvez fosse melhor nunca 
ter assistido um filme de Chaplin, especialmente, o Grande 
Ditador e assim, talvez, eu fosse tocado menos pelo humano.

Talvez fosse melhor nunca ter assistido O ovo da serpente 
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Centrais e federações 
patronais batem de frente
a disputa direta entre federações patronais e sindicais 
por alguns anos ficou adormecida. Em 2012, surgiram as 
primeiras rusgas, quando os trabalhadores conquistaram 
96% de aumentos reais nas suas campanhas. agora, depois 
de ter rompido com o governo em prol do impeachment, 
a federação indústrias do Estado do paraná (fiep) busca 
impedir, por meio de liminar, novos bloqueios em rodovias 
paranaenses. A Justiça federal e estadual ficou de estudar 
o pedido, destinado a rodovias estaduais e federais. isso 
aconteceu depois do ato de paralisação chamado pelos 
movimentos populares, ainda no dia 15 de abril. 

Sindicalistas criticam  
o "projeto Temer"     
um tema que não aparece até o momento na mídia 
convencional é sobre qual programa político e 
econômico vai ser aplicado no Brasil caso a presidente 
Dilma seja derrubada do governo. nos sindicatos, 
a principal dificuldade tem sido debater que o 
programa “uma ponte para o futuro”, de Michel temer 
(PMDB) prevê cortes nos direitos trabalhistas, fim de 
investimentos obrigatórios nos estados em saúde e 
educação, quebra do aumento do salário mínimo e do 
funcionalismo público. Duvida? É só ler! 

o mês de maio é marcado por lutas populares pela 
democracia e contra o golpe. as pautas sindicais e 
econômicas em todo o Brasil cedem lugar à lutas gerais 
por um projeto de país, por direitos e manutenção dos 
empregos. logo depois da votação do processo de 
impeachment na câmara, as frentes Brasil popular e povo 
sem Medo indicaram várias ações, desde pressão sobre 
os senadores, passando pela exigência de uma necessária 
reforma política, sem a qual não teremos uma democracia 
representativa. será organizada também uma Mesa de 
Diálogo nacional, entre as diversas iniciativas democráticas 
que se mobilizam contra o golpe, caso de juristas, artistas, 
comunicadores e grupos inter-religiosos. ao lado disso, 
será redigida uma carta do povo Brasileiro apontando as 
reformas populares necessárias. 

RaDaR Da LuTa 
Pedro Carrano
Jornalista E MilitantE  
Do fóruM 29 DE aBril

Joka Madruga 

Ataques contra
os indígenas       
a pEc 215/2000 pretende transferir ao congresso 
nacional a prerrogativa de demarcar terras 
indígenas. É uma das mais de 70 propostas 
legislativas contrárias aos indígenas em tramitação 
na câmara dos Deputados e no senado. 

Frente parlamentar 
contra pedágio         
pedágio é uma cobrança que incomoda 
muita gente. Movimentos sociais do campo 
e da cidade fazem protestos há mais de 
dez anos contra as concessões fraudulentas 
do setor. agora, o ato de lançamento da 
frente parlamentar contra a prorrogação dos 
Contratos do Pedágio, confirmado para maio, 
pode reaquecer o assunto. 

muLheRes
Vanessa Fogaça Prateano
Jornalista, pEsquisaDora E intEgrantE Do 
colEtivo DE Jornalistas fEMinistas nísia florEsta

Falar sobre os direi-
tos das mulheres 
é, inevitavelmente, 

falar sobre um dos grandes 
mitos da modernidade: a 
divisão entre espaço públi-
co e privado. Tal divisão é 
utilizada de acordo com a 
conveniência, sempre com 
o intuito de invisibilizar as 
pautas das mulheres. Afi-
nal, ao mesmo tempo em 
que a violência domésti-
ca ainda é vista como um 
problema a ser resolvido 
entre homem e mulher por 
ocorrer no espaço da casa, 
quando a violência ocorre no espaço público, nem por isso 
ela se torna mais discutida. A questão do assédio nos espa-
ços públicos mostra isso.

Embora praticamente toda mulher tenha uma história de 
agressão no espaço público para contar, pouco se fala sobre 
o assunto. Não há muitas pesquisas e estudos sobre o tema, 
e só recentemente, por mérito do movimento feminista, é 
que tal pauta ganhou os jornais, as discussões do cotidiano 
e por vezes a política. Esse silêncio briga com os números: 
de acordo com o Mapa da Violência 2015, 31,2% dos homi-
cídios femininos ocorre em vias públicas. Se levássemos em 
conta também o assédio, os estupros (com ou sem conjunção 
carnal) e os ataques sexuais como um todo (homens que en-
coxam e até ejaculam nas mulheres), esse número certamen-
te seria maior.

O grande problema reside no fato de que este é visto como 
um tema “menor”. A idéia de que o corpo feminino é um obje-
to disponível e passível de ser tocado, espancado e violentado 
contribui fortemente para essa indiferença, como se fosse destino 
da mulher que se coloca no espaço público aguentar essas vio-

lações, um ônus para aquela 
que “ousa” transpor a barreira 
do espaço doméstico.

Na prática, isso significa 
que ou mulheres enfrenta-
rão violências diárias, im-
pedidas de usufruir integral-
mente os espaços, serviços 
e equipamentos públicos, 
ou então se esconderão em 
casa. Com isso, tolhe-se o 
direito humano da mulher à 
educação, ao lazer, ao traba-
lho e até à política.

O que fazer? | Com o in-
tuito de erradicar esse tipo 

de violência, várias soluções já foram propostas, que vão da 
criminalização e ônibus exclusivos para mulheres até campa-
nhas de conscientização e a abordagem da violência de gênero 
na escola. Para uns, a criminalização passaria a mensagem de 
que este não é um problema social menor, enquanto que para 
outros é apenas um reforço do punitivismo estatal, incapaz de 
dar conta de um problema cultural.

Os ônibus exclusivos são vistos como um paliativo que 
alivia a rotina de violência vivida por muitas mulheres, prin-
cipalmente as trabalhadoras. O lado negativo seria o fato de 
que a medida impõe às mulheres o ônus de se proteger, e que 
as que não puderem/quiserem usar o ônibus exclusivo ficarão 
à mercê dos homens nos convencionais, como se dessem sinal 
verde para a agressão.

A conscientização por meio de campanhas e do ensino nas 
escolas é vista como uma medida mais efetiva. Porém, numa 
sociedade onde o conservadorismo e o ódio crescem, a dis-
cussão sobre gênero está cada vez mais comprometida. De 
toda forma, é preciso lutar para pautar a discussão. Na atual 
situação, não há outra saída para as mulheres.

O direito à rua e à 
cidade é um direito

humano das mulheres
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Brasil Popular e Povo 
Sem Medo: à frente da luta

contra manobras de Eduardo cunha para criação da comissão das 
Mulheres, deputadas ocupam mesa da câmara e paralisam votação
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Criado em 1980, o projeto Ta-
mar se estende pelo litoral 
brasileiro em 24 pontos. É 

um ambicioso projeto de preservação 
ambiental de tartarugas marinhas. 
Além disso, realiza pesquisas, intera-
ção com a pesca, telemetria, inclusão 
social e educação ambiental.

De acordo com o Tamar, ele 
conta com o “patrocínio nacional 
da Petrobras, através do Programa 
Petrobras Socioambiental, apoios e 
patrocínios regionais de governos 
estaduais e prefeituras, empresas e instituições nacionais e 
internacionais, além de organizações não governamentais”.

Outra característica fundamental do Tamar é contar com o 
apoio e a colaboração “das comunidades litorâneas onde está 
presente e da sociedade civil em geral, que participa e colabo-
ra com o Projeto, individual e coletivamente”.

Destaque para o serviço “Feito por nós”, que abastece de 
artesanato as lojas e centros espalhados pelo Brasil, como a 

base de Fernando de Noronha (PE). 
Os produtos vendidos no site www.
lojatamar.org.br/ e no Centro de Vi-
sitantes ajudam a custear o Museu a 
Céu Aberto da Tartaruga Marinha 
do Projeto Tamar de Fernando de 
Noronha, que recebe cerca de 40 
mil visitantes ao ano.

Além disso, as confecções pró-
prias ajudam a promover capacita-
ção, profissionalização e geração de 
emprego e renda para as comunida-
des que participam do Tamar. “Há 

duas confecções em operação nas comunidades de Regência 
(ES) e Pirambú (SE), que envolvem, diretamente, 70 morado-
res das comunidades próximas”, informa o site.

A compra de produtos ligados ao programa “Feito por 
nós” também custeia a inclusão social. Pois, de acordo com 
o projeto, “é preciso cuidar primeiro das pessoas, para que 
elas tenham condições de proteger a natureza, o mar e as 
tartarugas marinhas”.

eCONOmIa sOLIDÁRIa

Da preservação 
das tartarugas à valorização 

das comunidades
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Manoel Ramires  
Jornalista

as confecções 
próprias ajudam a 

promover capacitação, 
profissionalização e 
geração de emprego 

e renda para as 
comunidades

pONTO De vIsTa Phil Batiuk
Jornalista

a Guerra 

no século XXI

paRaGuaI, 2012

fazendeiros e imprensa apoiam destituição do presidente eleito 

fernando lugo pelo senado; o impeachment sem crime de 

responsabilidade é considerado golpe de estado pela comissão 

interamericana de Direitos humanos; atualmente, lugo é senador e 

pré-candidato à presidência do paraguai.

uCRâNIa, 2014

oposição aproveita crise econômica para aprovar impeachment, sem crime de 

responsabilidade, do presidente eleito viktor Yanukovytch, que se exilou na 

federação russa; nacionalistas contrários ao presidente tomam as ruas e consolidam 

apoio ao novo regime, que passou a receber consultoria dos Estados unidos sobre 

democracia, combate à corrupção e treinamento de tropas militares anti-separatistas 

russos na criméia (região leste do país e fronteira com a rússia).

BRasIL, 2016

oposição, Judiciário e imprensa dão sustentação a processo de impedimento 

da presidência da república por crime de responsabilidade. abertura do 

procedimento na câmara de Deputados, no entanto, não é dada com base 

em crime, mas na opinião pública que clama por punição contra a corrupção. 

transmitida como partida de futebol perante a nação, em um domingo, votação 

é conduzida pelo presidente da casa, Eduardo cunha, que é réu no supremo 

tribunal federal por corrupção, e articulada pelo vice-presidente Michel temer, 

que realizou a mesma manobra que, no caso da presidente eleita Dilma rousseff, é 

considerada crime. Ela não é investigada por corrupção.

veNezueLa, 2002

imprensa, oposição e empresários destituem o presidente 

eleito, hugo chávez, mas cidadãos tomam as ruas e 

devolvem o poder ao chefe de estado.

hONDuRas, 2009

Exército e Judiciário mandam prender o presidente eleito 

Manuel zelaya, que pede asilo político à embaixada brasileira, 

onde permanece até 2010, após novas eleições, quando o 

presidente eleito Porfirio Lobo concede autorização para 

exílio na república Dominicana.
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enfermagem Pedro Carrano
Jornalista

À população, 
com amor

uM OlHAR PARA A PROFiSSãO DE 
ENFERMAGEM, uMA CATEGORIA AMPLA, 
quE DESFRuTA RESPEiTO DA POPulAçãO 
E CRiA víNCulOS FORTES. MAS ENFRENTA 
DESAFiOS NO COTiDiANO
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cartoon
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Letícia hoje tem mais de dois anos de idade, 
mas até um mês atrás ela conhecia apenas 
a uTI Neonatal do Complexo Hospital de 

Clínicas (CHC). Ela nasceu com uma síndrome 
rara que apresenta anomalias vertebrais e costais, 
causando insuficiência respiratória. 

Agora, em casa, com a estrutura montada no 
ambiente simples onde vive, dispondo de proce-
dimentos farmacêuticos e medicamentos, dois tor-
pedos de oxigênio renovados a cada dois dias, a 
criança conta com a atenção de uma equipe multi-
profissional. Auxiliares, técnicos e enfermeiros es-
tão incluídos nessa equipe, e também aprenderam 
a lidar com a nova situação. Eles fazem visitas diá-
rias à casa da menina, às vezes duas vezes por dia. 

A unidade de Saúde Santa Amélia, no bairro 
Fazendinha, tem a área de cobertura 18 mil cadas-
tros definitivos. São ao todo 197 mil cadastros no 
Distrito do Portão, que abrange seis unidades de 
saúde, de acordo com a prefeitura. “É um caso es-
pecífico. De uma unidade de atenção básica à saú-
de, de baixa complexidade, atendendo um caso de 
alta complexidade”, dimensiona Irene Rodrigues, 
coordenadora-geral do Sismuc. 

Certo é que cenas como esta mostram um pou-
co do enfermeiro na sua labuta. Ele trabalha em 
diferentes frentes, no serviço público, privado, 
empresarial e domiciliar. Forma a segunda catego-
ria com maior número de profissionais no Brasil, 
chegando a 1,6 milhão de acordo com pesquisa da 
Fiocruz e do Conselho Nacional de Enfermagem. 

A dedicação da equipe da Santa Amélia é gran-
de. A pressão diária para a mesma equipe fazer os 
atendimentos na unidade e ainda ir a campo, idem. 
Durante a primeira visita da reportagem, o relato de 
servidores apontou pressão para conseguir vencer 
o atendimento em domicílio, em alta complexida-
de, em meio à falta de funcionários.  O que sugere 
sobrecarga. “A prefeitura não está dando a estrutura 
necessária. Os profissionais acabam pagando o pró-
prio transporte até a residência. E temos casos de 
acúmulo de função”, aponta Irene.  

De acordo com a gestão, a ida às casas dos mo-
radores acontece em horários quando a demanda é 
menor, justifica Cleverson Fragoso, coordenador 
de Atenção do Distrito do Portão. Ele afirma tam-
bém que enfermeiras e auxiliares de enfermagem 
passaram por capacitação no Hospital do Idoso 
para lidar com um caso delicado como o da me-
nina Letícia. 

enfermagem

Letícia tem atendimento em casa por equipe  multiprofissional
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“Os usuários reconhecem o nosso 
trabalho”, diz enfermeira
Dedicados ao povo, os diferentes segmentos da enfermagem ne-
cessitam de valorização. Servidores apontam que a satisfação 
pessoal existe, ao atender a comunidade, porém a compensação 
salarial e de condições não acontece na mesma medida. 

“Os usuários reconhecem nosso trabalho. Enfrentamos a falta 
de medicamentos. No dia a dia a gente não tem resposta, a prefei-
tura não dá acompanhamento emocional, sofremos desvio de fun-
ção, o que gera afastamentos por medicina do trabalho”, aponta 
servidora que preferiu não se identificar. 

Ainda assim, é notório que o profissional está focado no cui-
dado com o ser humano - mais até do que prevenir ou remediar 
possíveis doenças. “O que marca é o convívio onde está inse-
rido. Há um cuidado desde o momento do pré-natal, quando a 
pessoa nasce e ao longo da vida”, elenca a enfermeira Josiane 
Fernanda Reali Cavalheiro, coordenadora local e de Saúde da 
uS Santa Amélia. 

“as pessoas não se incomodam 
com a nossa doença”,  
afirma alice, enfermeira
Há também, na fala das enfermeiras, um desejo por mais, 
por conseguir a estrutura necessária para fazer melhor. 
“Há quinze anos, a gente tem um retorno da comunidade, 
que nos acolhe, respeita o nosso serviço. A profissão se 
fosse valorizada a gente conseguiria contribuir bem mais 
para a comunidade, teríamos condição melhor de atendi-
mento”, pensa Alice Silva, enfermeira da unidade São 
Domingos, no bairro Cajuru, para quem o profissional é 
aquele que tem o cuidado com toda a população, mas nem 
sempre suas questões e dores têm visibilidade. 

A Semana da Enfermagem prevê uma série de ativida-
des voltadas ao debate da profissão. O desejo, de acordo 
com a enfermeira Alice, é que na “Semana da Enferma-
gem os gestores olhem para a categoria, em nível financei-
ro e de trabalho”, diz. 

Nesse sentido, profissionais elencam, junto com a so-
brecarga, os riscos à Saúde do Trabalhador, a necessidade 
de doenças físicas e mentais, o que gera afastamentos do 
local de trabalho. Em uma profissão de maioria feminina, 
essas questões ficam ainda mais gritantes.
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Estratégia em saúde da família valoriza trabalhador

O ânimo misturado com o orgulho 
do próprio trabalho é visível na 
pequena unidade de Saúde Con-

córdia, no Pinheirinho, onde o programa 
de Estratégia em Saúde da Família (ESF) 
foi incorporado há dois anos. luiz Carlos 
Beira, enfermeiro há três anos na unidade, 
e na labuta da profissão há 26 anos, é um 
entusiasta do contato com a comunidade. 
Do trabalho a campo no bairro. Do víncu-
lo com o povo. 

Ele acredita que o programa valori-
za o profissional na medida em que dá 
a chance de um conhecimento completo 
sobre os problemas de onde vivem os 
usuários do sistema de saúde. “Acaba 
indo conhecer o todo, o contexto, co-
nhecendo não só o problema individual. 
Você trabalha com a questão do meio 
onde a pessoa vive”, indica. 

Sua colega de trabalho, Katia Cile-
ne Silva Ribeiro, servidora municipal há 
nove anos, fala também em setorialida-
de, quando o profissional identifica pro-
blemas não só na área de saúde, mas em 
outros setores, o que têm consequências 
sobre ela. “Por exemplo, a falta do aluno 
na escola pode estar ligada a problemas 
psicológicos”, diz. 

O objetivo não é perder o vínculo 
– palavrinha constante no vocabulário 
dos enfermeiros – entre paciente e uni-
dade. Mas eles reafirmam que esse mé-
todo desafoga um pouco a pressão pelo 
atendimento. Nesses tempos de constan-
tes agressões a servidores da saúde nas 
unidades, temos então uma boa notícia. 
“Com isso, resolve problemas mais rápi-
do, com discussão em equipe. Não con-
seguimos mais trabalhar sozinhos”, de-
creta Beira, com sua fala confiante. 

Joka Madruga

estratégia em saúde da Família (esF) 
PROGRAMA APONTA vAlORizAçãO DO PROFiSSiONAl E MANTéM RElAçãO 

ENTRE uNiDADE DE SAúDE E COMuNiDADE

Em resposta ao questionamento do sismuc à 
prefeitura sobre o comentário de enfermeiras 
afirmando vivenciar sobrecarga, acúmulo de função, 
e também sobre o processo de valorização dos 
servidores, a gestão enviou o comentário abaixo: 

a secretaria Municipal da saúde (sMs) trabalha 
desde o início desta gestão com a valorização dos 
seus servidores. Exemplo disso é a ampliação da 
participação e do envolvimento dos profissionais 
de enfermagem no atendimento clínico dos 
pacientes, uma demanda histórica da categoria. 
o aumento das consultas de enfermagem na 
atenção básica à saúde mostra o papel essencial 
de enfermeiros e auxiliares no desenvolvimento 
do cuidado dentro da equipe das unidades de 
saúde. na atenção especializada, é investido na 
capacitação dos profissionais – da oferta de cursos 
à implantação das residências de enfermagem 
obstétrica e multiprofissional em saúde do idoso e 

saúde da família.
No âmbito do trabalho, a remuneração fixa de 

todos os profissionais da Prefeitura foi ampliada 
(inclusive os da saúde); concurso público com 
cerca de cinco mil inscritos foi realizado para 
a contratação de mais 31 enfermeiros e 39 
técnicos de enfermagem e, a partir deste ano, de 
forma escalonada, os auxiliares de enfermagem 
qualificados passarão por processo de transição 
para assumir cargo de técnicos de enfermagem.

a respeito das atribuições funcionais, a sMs 
esclarece ainda que o decreto 560, de 2013, 
determina que é papel das equipes de todas as 
unidades básicas de saúde de curitiba prestar 
atenção domiciliar em casos específicos, como o 
da paciente letícia de souza iagnes, atendida em 
escala por profissionais da unidade de saúde Santa 
amélia, do núcleo de apoio à saúde da família 
(nasf) e do serviço de atenção Domiciliar (saD).

Posição da Prefeitura

enfermagem
Jo

ka
 M

ad
ru

g
a

Conhecemos o todo, não só o problema 
individual. você trabalha com a 

questão do meio onde a pessoa vive
luiz CARlOS BEiRA

enfermeiro

Beira afirma que trabalha das 13h às 22h, com uma hora de intervalo, rea-
lizando na unidade Concordia de seis a sete visitas numa tarde. São, no total, 
65 unidades de saúde, de acordo com a prefeitura, com as equipes de Estraté-
gia em Saúde da Família (ESF). irene Rodrigues avalia que esse é o caminho 
a ser adotado integralmente na saúde em Curitiba, com equipes completas 
destinadas ao programa. “queremos valorização, o profissional da enferma-
gem é aquele que em algum momento toda a população teve contato. Está 
demonstrado que a saída para o Brasil é o ESF”, afirma. 
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NOssa CIDaDe André Machado
Bancário

No artigo desse mês, 
quero denunciar o 
desmonte que está 

em curso no setor de Saúde 
Ocupacional da Secretaria de 
Recursos Humanos da prefei-
tura de Curitiba.

Por determinação da Se-
cretária de Recursos Huma-
nos, Meroujy Cavet, será 
desmontado o atendimento do 
serviço social e da psicologia, 
que atuavam interdisciplinar-
mente junto com a medicina 
do trabalho na prevenção de 
riscos ocupacionais aos servi-
dores. Os profissionais de psi-
cologia e assistência social se-
rão colocados à disposição da 
Secretaria de Recursos Huma-
nos para serem espalhados por 
outros órgãos da prefeitura.

quando a Secretaria de 
Recursos Humanos da Prefei-
tura foi criada, em 1991, nesse 
mesmo momento o setor de saúde ocupacional foi incorporado 
a ela, procurando contribuir para uma atuação mais integrada 
e que permitisse agir na prevenção dos riscos ocupacionais. 
Ergonomia, saúde mental, dependências químicas, problemas 
sócio familiares foram alvos importantes desse trabalho de 
prevenção, detecção de problemas, avaliação e acompanha-
mento dos servidores municipais afetados em sua saúde por 
questões do trabalho.

Algumas dessas atuações interdisciplinares resultaram em 
leis humanizadoras, como a redução da carga horária para 
servidoras que são mães de filhos com deficiência, ou sobre 
a reabilitação dos servidores adoecidos. Agora, essas leis es-
tarão em questão, pois, mesmo se continuam válidas no papel, 
estarão em risco por conta da inexistência de profissionais da 
área de psicologia e serviço social para avaliar os casos e as-
segurar o cumprimento delas.

A prefeitura de Curitiba 
tinha alcançado com seu ser-
viço de saúde ocupacional 
um nível de atendimento em 
termos de Relações Humanas 
interdisciplinar que pode ser 
tomado – mesmo como suas 
deficiências - como uma re-
ferência e modelo avançado 
de preocupação de uma insti-
tuição com seus empregados. 
Essa situação foi fruto da luta 
sindical dos servidores e de 
uma ótica administrativa que 
foi admitindo, por pressão, 
mesmo que não plenamente, 
a importância do investimento 
na qualidade de vida do fun-
cionalismo.

secretaria neoliberal | 
Agora esses avanços estão em 
risco pela decisão de Merou-
jy Cavet, secretária municipal 
de recursos humanos. Ela é 

uma daquelas pessoas que simbolizam a visão dos chama-
dos neoliberais que trabalham pelo Estado Mínimo, ou seja, 
pelos cortes de gastos sociais. Quando foi superintendente da 
Secretaria Estadual de Educação, na gestão do Secretário Flá-
vio Arns, foi ela quem tentou o desmonte da grade escolar 
para eliminar dos currículos as disciplinas críticas nas áreas 
de humanas. A gritaria dos professores estaduais fez com que 
ela tivesse que sair de seu posto, vindo em seguida compor a 
equipe de Secretários de Fruet.

Sou sindicalista e sei do esforço que os sindicatos da ini-
ciativa privada em Curitiba fazem para conquistar a obrigato-
riedade das empresas cuidarem da saúde de seus trabalhadores 
nas relações de trabalho. É por isso que faço essa denúncia, 
pois uma regressão na Prefeitura de Curitiba, no seu setor de 
saúde ocupacional, é um golpe contra a luta de todos os traba-
lhadores da cidade pela melhoria das suas condições de vida.

Curitiba desmonta saúde 
ocupacional dos municipais

Meroujy cavet, secretária municipal de recursos 
humanos, determinou que servidores da saúde 
ocupacional ficassem à disposição
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ela é uma daquelas pessoas 
que simbolizam a visão 

dos chamados neoliberais 
que trabalham pelo estado 

mínimo, ou seja, pelos cortes 
de gastos sociais

enfermagem

as principais lutas nacionais da categoria são 
pela nacionalização do piso salarial e jornada 
de trabalho de 30 horas por semana. 

a redução da carga horária chegou a 
ser aprovada no congresso nacional, em 
1997, mas o presidente fernando henrique 
cardoso (fhc) vetou. “(não aprovam 
porque) afeta diretamente o lucro das 
empresas e o interesse privado, porque hoje 
em dia se reduz a carga horária, grandes 
hospitais têm queda nos lucros”, afirma 
Bernardete Monteiro, enfermeira em Belo 
horizonte (Mg). 

Ela defende que, pelo seu vínculo com 
o povo, o profissional também pode se 
organizar a partir dos bairros. Bernadete 
organizou, em Minas gerais, o Movimento 
de Enfermeiras em luta, em 2007, com 
profissionais da rede estadual e privada, 
organizando “assembleias populares 
para defender a equipe de saúde na 
comunidade”, diz. 

Bernardete, 
enfermeira, 
organizou o 
Movimento de 
Enfermeiras em Luta

fonte: sisMuc

825 
Enfermeiros
em curitiba 

2.617 
auxiliares de 
enfermagem 
em curitiba 

27 mil  
(1,8% do total na área de enfermagem) 

no Brasil recebem menos de um 
salário mínimo por mês

os quatro grandes setores de 
empregabilidade da enfermagem 
(público, privado, filantrópico e 
ensino) apresentam subsalários. 

O privado (21,4%) e o filantrópico 
(21,5%) são os que mais praticam 

salários com valores de até 

R$ 1.000 

a redução da carga horária 
chegou a ser aprovada no 

Congresso Nacional, em 1997, 
mas o presidente Fernando 

henrique Cardoso vetou
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TRaBaLhaDORes DO TuRIsmO Manoel Ramires 
Jornalista

paraíso 
aprisionado

oPinião

Essa foi a primeira impres-
são que tive quando, vin-
do de união da Vitória, 

vi pela primeira vez Curitiba. Era 
madrugada e o cansaço da via-
gem com a dor do rompimento 
recente se misturavam aos sonhos 
em busca de trabalho e estudo. 
início da década de 1970, com 
a Ditadura Militar no auge.  As 
luzes encantavam, mas na mesma 
proporção o tamanho da cidade e 
a garoa de agosto assustavam. 

O desafio era sobreviver. Aos 
poucos, aprendi a dividir com a 
cidade as alegrias, tristezas, reali-
zações, medos e frustrações. A co-
nhecer ruas, bairros, igrejas, cine-
mas e parques.  Aprendi a discutir 
política na universidade, no movi-
mento sindical, na Câmara de Ve-
readores e, atualmente, na Assem-
bleia Legislativa. Aprendi a respeitar quem a constrói, na maioria 
das vezes, anonimamente. A viver suas lutas e principalmente a 
ter lado.  A conhecer um povo, que não sai nas colunas sociais, 
mas dirige ônibus, faz segurança, atende portarias, dá aulas, faz 

saúde, arte, lazer e, às vezes, finge 
que é feliz.  E com seu trabalho, 
constrói esta cidade.

Vejo-a multifacetada, com-
posta, plural, com gente de todo o 
canto. Com mais de 350 áreas de 
habitação irregular e com alguns 
dos metros quadrados mais caros 
do país.  uma cidade feita de con-
tradições, da generosidade que 
convida ao olhar que discrimina. 
que já foi vanguarda no transpor-
te, planejamento, meio ambiente 
e que, hoje, convive com o caos 
urbano, a violência e os muros 
que não protegem ninguém. 

Das periferias que se reinven-
tam à necessidade de justiça so-
cial, da erudição ao pop. Dos que 
muito têm aos que tudo precisam. 

Esta continua sendo a cidade 
que, 45 anos depois, desafia-me a 

contribuir para reinventá-la. Ela continua encantando e assus-
tando milhares de jovens que a procuram. Com uma certeza, 
aquela da poetisa Helena Kolody, que diz: para quem caminha 
em direção ao sol, é sempre madrugada.

Curitiba, uma caminhada 
em construção

a grande cidade, grande 
demais para seu cansaço, 

pequena demais para sua dor
MiGuEl ANGEl ASTuRiAS

Tadeu Veneri 
DEputaDo EstaDual

Um DOs DEstiNOs mais 
CObiçaDOs para tUrismO 
NO brasiL, FErNaNDO DE 
NOrONha prEsErva mais sEU 
mEiO ambiENtE DO qUE a 
qUaLiDaDE DE viDa DE sEUs 
trabaLhaDOrEs E NativOs. 
a iLha, qUE já FOi prEsíDiO 
pOr 200 aNOs, UtiLizaDO 
COmO CaDEia pOLítiCa pOr 
GEtúLiO varGas E pELa 
DitaDUra, aGOra aprisiONa 
Os iLhéUs Nas amarras  
DO CapitaLismO
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TRaBaLhaDORes DO TuRIsmO

que paraíso”! A paisagem de Fernando 
de Noronha salta aos olhos. São diversas 
as atrações turísticas dentro dos 26 km² da 

ilha atrelada ao estado de Pernambuco e localizada a 360 
quilômetros de Natal. O turista pode tirar fotos com os 
“Dois irmãos”, tomar um banho na praia do Sancho, que 
está entre as dez mais bonitas do mundo, mergulhar na 
praia sueste com tartarugas, lulas, lagostas, peixes e até 
tubarões. Pode percorrer a ilha de barco, se deslumbrando 
com diversas tonalidades de azul ou conhecer o local em 
passeios de buggy e por trilhas. Fernando de Noronha é 
um local abençoado para o surf na Cacimba do Padre e 
para o descanso, uma vez que a internet dificilmente fun-
ciona. A ideia, portanto, é se desconectar do continente e 
seus problemas.

Só que uma conversa mais demorada com os ilhéus 
pode revelar um local “amaldiçoado”. Na fala de garçons, 
guias turísticos, pescadores, se percebe que “Noronha pre-
serva seu meio ambiente enquanto depreda a identidade de 
seus nativos”. E isso é histórico em “Fernão de Loronha”, 
primeiro dono da ilha descoberta entre 1500 e 1502, mas 
que não ocupou porque o local não possuía riqueza como 
Pau Brasil ou ouro. Sem ter como extrair riquezas, o arqui-
pélago foi utilizado como presídio por três vezes e em ca-
racterísticas diferentes. A primeira delas com a construção 
de um presídio no século XVIII que durou dois séculos. 
Eram presos ladrões, estupradores e larápios de toda espé-
cie. Já no governo Getúlio vargas, o local virou presídio 
político. Em 1957, a prisão foi fechada e o arquipélago 
foi visitado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mas na 
Ditadura Militar o local retornou a ser presídio político, 
abrigando, inclusive, Miguel Arraes.

aprisionamento moderno
O período de prisões acabou, mas de reclusão, não. Fer-
nando de Noronha já abrigou telecomunicações france-
sas, portuguesas, italianas e estadunidenses. A ilha, por 
exemplo, tem redes de transmissão do Cindacta 3. No 
entanto, o sinal de internet é péssimo. Independente da 
operadora, de rede wi fi, os turistas e moradores, cerca 
de cinco mil, não conseguem se comunicar. Fernando de 
Noronha não tem jornal ou emissora de rádio e a informa-
ção só chega por TV via satélite. Muitos comemoram a 
falta de tecnologia. Mas para o advogado Nelson Parise, 
de São Paulo, essa é uma estratégia para dificultar infor-
mação aos ilhéus sobre seus direitos. Soma-se a isso ao 
“desvio de recursos” da ilha. O dinheiro que chega em 
Fernando de Noronha não fica para o seu povo. As duas 
principais taxas, de estadia e de acesso a praias de preser-

vação ambiental são enviadas para Recife. Isso 
faz com que o ilhéu sobreviva em situação pre-
cária. Fernando de Noronha tem apenas o priva-
do Hospital São lucas, uma creche e uma escola 
municipal. O hospital é voltado apenas para pri-
meiros socorros.  Em 2004, foi desativada a úni-
ca maternidade na ilha por causa do custo alto. 
Não há lei que proíba nascimentos. No entanto, 
todas as grávidas são retiradas com 34 semanas, 
ou seis meses, ficando em casas de familiares ou 
reclusas em moradias pequenas custeadas pelo 
estado. Na prática, isso levou a “proibição” de 
nascimentos no arquipélago. Mais do que isso, 
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fernando de noronha em cerca de  
5 mil moradores e está em extinção

O hospital é 
voltado apenas 
para primeiros 

socorros.  em 2004, 
foi desativada a 

única maternidade 
na ilha por causa 

do custo alto
Dois irmãos é o principal cartão 

postal de noronha
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a eliminação do ilhéu, como conta o 
guia turístico Branco: “Somos espécie 
em extinção, pois não pode mais nas-
cer na ilha”. Além da maternidade, os 
nativos são obrigados a ter plano de 
saúde privado, encarecendo ainda mais 
o custo de vida (eles pagam o mesmo 
que o turista para “desfrutar” da ilha, 
sem nenhum tipo de isenção). Branco, 
que contraiu chikungunya, agradeceu 
ao fato de ter ficado doente durante as 
férias, em Natal. No retorno a ilha, des-
cobriu surto da doença. “A gente não 
passa repelente como os turistas”.

paraíso cansativo
Se de um lado não se pode nascer na 
ilha, de outro, o visto de morador per-
manente é muito difícil de se obter. 
valmir, guia turístico do “city tour” 
(visita por pontos turísticos de carro),  
conta que já mora no arquipélago há 
doze anos, mas que ainda não conse-
guiu seu “passaporte de nativo”. São 
necessários dez anos morando na ilha 
para ganhar direito a morar em defi-
nitivo. O guia espera esse documento 
para deixar a empresa em que trabalha 
das sete da manhã as sete da noite e se 
tornar autônomo. Aliás, a jornada ex-
tenuante é uma marca dos trabalhado-
res de Fernando de Noronha, como se 
pode observar da guia do “barco tour”. 
Visivelmente estressada, ela conver-
sa ao telefone dizendo que entrou no 
trabalho as seis da manhã e que após 
sair, por volta das 18 horas, ainda vai 
para um curso de aperfeiçoamento. 
O mesmo ritmo alucinante também é 
imposto aos garçons da ilha. Em três 
diferentes que a reportagem conver-
sou, todos descansavam uma vez na 
semana, fazem horários quebrados e 
apresentavam “sorriso cansado”. um 
deles, Joabe, conta que a falta da qua-
lidade de vida fez com que eles fechas-
sem a avenida principal de Noronha. 
No entanto, a pauta não foi atendida.

Donos de Noronha
Embora os terrenos pertençam a 
Marinha do Brasil, a “ilha tem do-
nos”, comenta o garçom Joabe. Es-
ses são os proprietários das pousa-
das, restaurantes, barcos e agências 
de passeios. um deles, o principal, 
é uma espécie de Fernão de Lo-
ronha contemporâneo. Não mora 
na ilha, mas saca suas riquezas. 
Toda vez que seu nome é citado, 
os ilhéus tecem elogios. Contudo, 
quando a conversa se estende, se 
revela certa antipatia. Esse dono 
fez riqueza no arquipélago após fa-
lir em Recife com festas e bebidas. 
Indo para Noronha como hippie, 
usou de sua influência no meio po-
lítico e conseguiu um terreno pri-
vilegiado. No local construiu pou-
sada e restaurante frequentados por 
artistas. Além desses empreendi-
mentos, também é dono de barcos 
que fazem turismo. Soma-se a ele, 
por exemplo, o dono da única loja 
de materiais de construção. Tam-
bém dono de barco que faz o frete, 
cobra R$ 80 em um saco de cimen-
to. Em Curitiba, por exemplo, um 
saco custo R$ 24. 

Além desses, controla Fernando 
de Noronha a administração local. 
O guia Branco conta que uma vez 
uma turista teve que evacuar atrás 
da igreja por falta de banheiros 
públicos. Ele a levou ao poder pú-
blico. A resposta foi uma carta no 
dia seguinte à agência de turismo 
pedindo a demissão do trabalhador. 
Cabe a essa mesma administração 
resolver o problema do deck do 
porto destruído por ondas “swell” 
há mais de três meses e conceder ao 
guia turístico Valmir a licença para 
entrar na concorrência por passeios 
turísticos com as três empresas que 
monopolizam o serviço. Consegui-
rá furar o cartel? Compre sua pas-
sagem para Fernando de Noronha e 
aventure-se.

o administrator local é um 
cargo indicado pelo governo 
e sem eleição dos ilhéus

fiscal é responsável por averiguar 
se barcos comentem infrações

trabalhadores de passeios têm 
jornada extenuante

TRaBaLhaDORes DO TuRIsmO
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muNICIpaIs Gisele Veneri 
aDvogaDa 

No ano de 2009, o município 
de Maringá instaurou pro-
cesso administrativo a fim 

de apurar supostas irregularidades 
praticadas por um servidor (identi-
dade preservada). A gestão apontava 
faltas e comparecimento ao traba-
lho com sintomas do uso de entor-
pecentes. Após ter sido ouvido pela 
Comissão de Processo Disciplinar, 
o servidor procurou o sindicato de 
sua categoria para que fosse presta-
da assessoria jurídica. Infelizmente, 
mesmo diante de toda fundamenta-
ção apresentada na defesa, com pe-
dido inclusive de aposentadoria por 
invalidez, em fevereiro de 2011, o 
trabalhador dependente químico foi 
demitido do cargo que ocupava.

Ciente da irregularidade cometida pela administração 
municipal, as advogadas Gisele Veneri e Okçana Robrigues 
ajuizaram ação de reintegração. No pedido argumentou-se 
que a dependência de entorpecentes é considerada doença 
pela Organização Mundial da Saúde, pois ela retira do in-
divíduo sua liberdade em optar, ou não, pelo consumo. E, 
ao servidor acometido de doença não cabe demissão, mas 
sim a aposentadoria, caso seja constatada sua incapacidade 
absoluta para o trabalho. 

Após quatro anos da abertura da ação, o judiciário decidiu 
anular a demissão e determinou a reintegração do autor com 
direito a todos os salários, com todos seus reflexos, bem como 
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30 mil.

É sabido que, de acordo com as mais recentes pesquisas 
dos órgãos competentes, a dependência química é doença, 
progressiva e fatal, causada pela ingestão crônica, compul-
siva e incontrolável de entorpecentes, caracterizada por um 
mal estar que só melhora pela repetição do uso. A dependên-
cia produz graves consequências à saúde física e psíquica do 
usuário, bem como influi negativamente nas relações sociais 
do mesmo.

O usuário perde a capacidade de 
escolher entre fazer uso de químicos 
ou não, bem como o poder de discer-
nimento.

Embora ainda vista por grande 
parte da sociedade como vício - o que, 
por si só impõe ao usuário um fardo 
deveras pesado – a dependência quí-
mica é doença.

uma doença dolorosa e fatal, que 
ocupa atualmente, segundo a Organi-
zação Mundial da saúde, a terceira po-
sição em número de casos no Brasil, 
ficando atrás de câncer e problemas 
cardíacos, sendo causa de expressivo 
número de óbitos de pessoal economi-
camente ativo, causando um conside-
rável abalo à economia do país.

é doença incurável, progressiva e 
de terminação fatal, caracterizada por uma obsessão gradati-
va que se instala lentamente na vida da vítima, até dominá-la 
inteiramente, em seus estágios terminais, o que ocorre se a 
vítima não receber tratamento eficaz.

A busca por tratamento, ao contrário do que muito se 
alega, não depende exclusivamente da vontade da vítima, a 
qual não possui o total controle sobre sua vontade, deixando-
se levar pela eterna ilusão de que tem conhecimento sobre o 
momento oportuno para parar de fazer uso destas substancias.

Dependentes químicos costumam negar a própria doença, 
pois convencidos de que possuem o total controle sobre seus 
atos, sendo o consumo considerado normal. Entretanto, nes-
se ponto consiste a tarefa mais difícil de um tratamento, que 
é a aceitação pela vítima dos problemas que a dependência 
química lhe acarreta, bem como a devida instrução dos proce-
dimentos de tratamento, sendo papel da sociedade em geral o 
incentivo ao tratamento.

Neste sentido, o juiz da 2ª vara da fazenda da Comarca de 
Maringá, Dr. Marcel Ferreira dos Santos, ao anular a decisão 
administrativa e determinar a reintegração do autor, manifestou 
entendimento de que penalizar o usuário de crack que não en-

Demissão de trabalhador 
dependente químico é ilegal

a dependência 
química é uma 

doença dolorosa 
e fatal, que ocupa 

atualmente, segundo a 
Organização mundial 

da saúde, a terceira 
posição em número 
de casos no Brasil, 

ficando atrás de 
câncer e problemas 

cardíacos

O poder Judiciário tem 
entendido que nos 

casos de dependência 
química, a demissão 

do servidor não se 
caracteriza como 
a melhor opção. 
O tratamento de 

dependência não 
se resolve com em 

algumas sessões de 
terapia ou com a com 

a tomada de algum 
medicamento

frenta o tratamento, como no caso dos 
autos (art. 375, do NCPC) se caracte-
riza como medida equivocada. Funda-
mentou, também, que a Administração 
Pública tem como dever fornecer efe-
tivo tratamento de saúde ao servidor 
acometido de dependência química:

“Nessa quadra, cumpre dizer ser 
destituída de fundamento a alegação 
inserta no relatório final da comissão 
processante no sentido de que “o Mu-
nicípio não possui obrigação de tratar 
o autor”. Ora, ainda vivemos sob o 
manto de uma ordem constitucional 
cuja centralidade, em termos de pro-
teção aos direitos básicos do cidadão, 
estabelece, no art. 196, ser a saúde um 
direito de todos e um dever do Estado. 
Estado, aí, representado pela figura de 
cada um dos entes da federação”.

Na decisão de reintegração, o juiz 
ainda observou que “desta maneira, 
como problema social, competia à Administração Pública Muni-
cipal tutelar, com dignidade e respeito, do servidor que sofre de 
dependência química, como titular de direito subjetivo à saúde, 
com previsão expressa no ar. 196 da Constituição Federal. As-

sim, em razão de sua desproporcionali-
dade, forçoso reconhecer a ilegalidade 
do ato administrativo que exonerou o 
servidor em questão”, concluiu.

Ao contrário do Município de 
Maringá, o Poder Judiciário tem en-
tendido que nos casos de dependência 
química, a demissão do servidor não 
se caracteriza como a melhor opção. 
As advogadas do servidor dependente 
químico ajuizaram quatro pedidos de 
reintegração em que os servidores fo-
ram demitidos em virtude dos efeitos 
da dependência química. Destas, três 
já foram reformadas. 

O tratamento de dependência não 
se resolve com em algumas sessões 
de terapia ou com a com a tomada de 
algum medicamento. Pelo contrário, é 
uma das doenças de mais difícil trata-
mento, principalmente, pelo fator de 
dependência causado.

O processo é demorado, mas a busca pelo auxilio jurídico 
e o amparo social do sindicato, tem se mostrado eficiente não 
somente na reintegração do trabalhador ao serviço, mas, sobre-
tudo, no êxito em seu tratamento.
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3. Frentex/PR
a frente paranaense pelo Direito 
à comunicação e liberdade de 
Expressão - frentex-pr reúne 
entidades e pessoas interessadas 
em fortalecer o movimento pelo 
direito à comunicação entre 
comunicadores, entidades e 
movimentos sociais, estudantes 
e toda a população do Estado. a 
frentex é o comitê paranaense 
do fórum nacional pela 
Democratização da comunicação.

CuRTas

10 movimentos populares

Manoel Ramires
Jornalista

1. Marcha das Margaridas
Formado por trabalhadoras do campo e da floresta pelo 
reconhecimento social e político e pela cidadania plena.
fazem a luta por desenvovilmento sustentável com 
justiça, autonomia, igualdade e liberdade. consolidou-
se na luta contra a fome, a pobreza e a violência 
sexista. É coordenada pelo Movimento sindical de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais ligados a contag.

frentexpr.redelivre.org.br

/Marchadasmargaridas

2. Marcha Mulheres Negras
trata-se de uma iniciativa de articular as mulheres negras brasileiras, organizações de 
mulheres negras, assim como outras organizações do movine (Movimento negro) e de 
todo tipo de organização que apóie a equidade sócio-racial e de gênero. Luta pelo fim 
do femicídio de mulheres negras e pela visibilidade e garantia de suas vidas. 
Buscam protagonismo político das mulheres negras, em que suas pautas 
de reivindicações tenham a centralidade neste país. marchamulheres.wordpress.com/mmm/

4. Grupo 
Dignidade
o grupo Dignidade é uma 
organização não governamental, 
sem fins lucrativos, fundado em 
1992 em curitiba. É pioneiro no 
estado do paraná na área da 
promoção da cidadania lgBt 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais). as principais áreas da 
atuação são a defesa e a promoção 
dos direitos humanos dos lgBt, 
bem como a promoção de sua 
saúde, com ênfase na prevenção 
da aids e de outras doenças 
sexualmente transmissíveis (Dst).

grupodignidade.org.br/

5. Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Teto
É uma organização de trabalhadores sem-teto 
que luta pela reforma urbana e busca uma 
solução para o grave problema da moradia em 
curitiba e região Metropolitana. hoje são mais 
de 85 mil famílias que aguardam na fila da 
cohaB por uma moradia digna, sendo mais 
de 90 mil imóveis vazios. Tal situação, afirma 
o MpM, merece uma intervenção política 
contundente e organizada para acordar as 
autoridades públicas e o povo que tanto sofre 
nas periferias da cidade.

mpmcuritiba.wordpress.com

8. Crianças desaparecidas
o Brasil possui um cadastro de pessoas desaparecidas. o cadastro 
nacional de crianças e adolescentes Desaparecidos é resulto de uma 
ampla discussão nacional somada aos trabalhos de investigação da cpi de 
crianças e adolescente Desaparecidos. a semana de Mobilização nacional 
para Busca e Defesa da criança Desaparecida ocorre em 25 de Maio. as 
ações desenvolvidas buscam assegurar as nossas crianças e adolescentes 
o direito à convivência familiar e comunitária, direito único e irrevogável 
garantido na legislação brasileira.

10. Comissão Pastoral da Terra 
a comissão pastoral da terra (cpt) nasceu em junho de 1975, 
durante o Encontro de pastoral da amazônia, convocado pela 
conferência nacional dos Bispos do Brasil (cnBB), e realizado 
em goiânia (go). tem como objetivo realizar trabalho de 
base junto aos povos da terra e das águas, como convivência, 
promoção, apoio, acompanhamento e assessoria. Em sua última 
romaria, em 2016, 12 mil pessoas marcharam em homenagem 
ao herói indígena sepé tiaraju. 

7. Refugiados - Caritas 
ong ligada a cnBB, a cáritas Brasileira é uma entidade de promoção 
e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da 
segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. 
sua atuação é junto aos excluídos e excluídas em defesa da vida 
e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, 
igualitária e plural. 

pr.caritas.org.br

desaparecidos.gov.br

6. Frente Acorda 
Cultura Curitiba 
o movimento é composto por artistas 
curitibanos. Eles reivindicam recursos para 
a cultura municipal de pelo menos 1%, 
além de questionarem a política cultural 
de curitiba. Dentro de sua carta de 
intenções, se registram a cobrança pela 
inexistência de planejamento específico 
para todas as linguagens artísticas, 
culturais e de patrimônio, assim como 
ações que contemplem o patrimônio 
imaterial e  pela ausência de investimento 
e plano de formação /qualificação 
profissional para funcionários da FCC.

9. Portadores 
de deficiência
a prefeitura de curitiba tem uma assessoria 
especial para tratar de pessoas com deficiência 
física.  segundo a assessoria, “às vezes, na 
tentativa de serem politicamente corretas, as 
pessoas acabam agindo da maneira menos 
correta possível. o uso de um vocabulário 

inadequado 
pode refletir 
preconceito e falta 
de conhecimento”. 
Exemplo: trocar o 
termo “pessoa com 
baixa visão” pelo 
termo “pessoa com 
visão subnormal”.

acordaculturacuritiba

pessoacomdeficiencia.curitiba.pr.gov.br cptnacional.org.br
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aRTe e CuLTuRa
em mOvImeNTO 

ulisses Galeto
proDutor cultural

Sobre sotaques, 
tamancos e tambores

as alfaias, o pandeiro, 
surdos, agogôs, os santos 
e os demônios. esse seria 
o nosso trunfo. Daí sairia 
uma brasilidade musical 

produzida aqui, no paraná

1  ambos são títulos de livros publicados por néstor garcía canclini.

Nestes últimos 25 anos, tenho 
pensado muito sobre a mú-
sica produzida no Paraná.

Minhas considerações relativas 
a essa música se misturam com o 
entendimento sobre a construção de 
uma idéia do que é ser brasileiro. A 
Semana de Arte Moderna de 1922; 
Getúlio Vargas a partir de 1930 e de-
pois o “seu” Estado Novo; a criação 
do Departamento de Cultura de São 
Paulo em 1935 e da Rádio Nacional em 1936; villa-lobos; 
Rio de Janeiro, a capital, etc, e o impacto de tudo isso em nós, 
brasileiros, ao longo de boa parte do Século XX.

A consolidação da Indústria Cultural no Brasil, as redes de 
televisão nos anos 50 e 60, os jornais de circulação nacional e 
mais tarde as redes de rádios FM. Tudo isso também concen-
trado nos dois principais centros urbanos do país, São Paulo 
e Rio de Janeiro.

Penso na diversidade de sotaques musicais deste País-
Continente. Penso nas relações possíveis entre esses sotaques. 
Penso na América Latina, e depois na Ibero América, e depois 
nos outros países de língua portuguesa e espanhola. Penso nos 
Estados unidos e na Europa e suas populações consumidoras 
de bens culturais. De música, por exemplo. uma parte desse 
consumo, música brasileira, e uma parte dessa parte, música 
brasileira diferente dessa que conhecemos por MPB.

Penso muito. Sempre penso muito.
Sempre tentei entender porque, em termos musicais, esta-

mos mais próximos do Recife do que da Ilha dos Valadares. 
Tanta riqueza, tanto ritmo, tanta matriz. Aqui do lado (geo-
graficamente), muito longe (simbolicamente).

Temos orgulho da convivência harmoniosa entre as diver-
sas etnias (quase todas européias) que nos formaram. Imagino 
outras Áfricas e índias aqui. Certamente há, ainda que sejam ou 
tenham sido negadas. Falo de Outras, paranaenses. Com sota-
que forte, influências todas, mas paranaenses. Não falo dessas 
como as que conhecemos pela TV. Essas são outras. Lindas 
também, mas outras.

Por último, entendimento das especificidades da produção 
e suas importâncias; o domínio técnico atualizado num mun-
do globalizado; as matizes, ou se preferirem, as linguagens ar-
tísticas e culturais. As novas e as da tradição. Ambas são im-
portantes, mas distintas. Nunca antagônicas, apenas distintas.

Também comunicação entre produção e consumo. Consu-

mo, essa palavra proibida. O Norte (do planeta) pensa sobre isso 
há muitas décadas. Eu, há algumas poucas. Os nossos poderes 
públicos, até agora, não. Também há literatura sobre isso. Não é 
preciso reinventar a roda, mas é preciso usar a que já existe.

Nestes últimos 25 anos, tenho pensado muito sobre a mú-
sica produzida no Paraná.

Pra mim, a música pro-
duzida por nós seria outra. 
Não nos moldes da ca-
rioca. Essa já disse a que 
veio. Há quase um século 
vem dizendo. Também não 
nos da nordestina, nem tam-
pouco da paulistana ou da gaú-
cha. Todas maravilhosas, mas ne-
nhuma delas paranaense. A do Paraná 
seria outra, mas não menos brasileira.

Essa música traria consigo a sensação das brinca-
deiras nos gramados gelados de julho. O gosto do pi-
nhão e muito dos pés e das madeiras. Tamancos, fan-
dangos e todos os outros. Caberia também muito de 
todo o Brasil. As alfaias, o pandeiro, surdos, agogôs, 
os santos e os demônios. Esse seria o nosso trunfo. Daí 
sairia uma brasilidade musical produzida aqui, no Para-
ná. Música diferente daquela feita no calor, mas não 
menos quente. 

Mas a música “apenas” não bastaria. Dicção 
própria, peculiaridade e todo o talento são essen-
ciais, mas é preciso mais. 

Volume de produção, número, quantidade. 
Também ações para inserção dessa produção em 
meios de comunicação de massa. Até hoje nenhum 
esboço disso. Gestores e produtores parecem des-
considerar o mercado de bens artísticos e culturais. 
O consumo ainda é uma palavra ausente nos planeja-
mentos. Os “Consumidores e Cidadãos” ainda não des-
cobriram a “Globalização Imaginada”1. Há muita lite-
ratura sobre o assunto. Tudo ao alcance. Não é preciso 
reinventar a roda, mas é preciso usar a que já existe.

Não se trata de mercantilização da arte. Se trata de 
ocupar espaços. Não sendo assim, talvez fiquemos pra 
trás, se é que já não ficamos.
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vencedor de mais de 40 prêmios em festivais pelo país, 
“ainda aqui” é o primeiro trabalho da cia. cerne (do rio de 
Janeiro). o texto, escrito e dirigido por vinicius Baião, narra a 
história de Maurício, torturado e morto político, e também do 
desenvolvimento do alzheimer na mãe, Maria, que, esquecendo-
se repetidamente da morte do filho, confina a si mesma e ao 
marido num eterno retorno à dor da perda. o elenco é formado 
por higor nery e leandro fazolla.

3 CLIQues Annelize Tozetto 
fotógrafa

Ainda Aqui

contra a 
literatura 
Doutorzinho*:

*Doutorzinho, o remédio

para assinar,
jornalrelevo@gmail.com
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