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PENSATA 
Pedro Elói 
FILÓSOFO E AUTOR DO
BLOGDOPEDROELOI.COM.BR

O significado perverso 
da fórmula 16 + 49 = 65

O golpe parlamentar, midi-
ático e jurídico de 2016 
já completou um ano. Já 

entendemos a sua finalidade e sen-
timos os seus malévolos efeitos. 
A perversidade dos golpistas não 
tem limites. Noções de Pátria, de 
construção de nação autônoma, de 
país que busca ser justo e desen-
volvido e que almeja cidadania, 
foram abolidas e trocadas pela im-
piedosa lógica do mercado. Neste 
mercado há poucos vencedores e 
muitos perdedores. Sob a Pátria, o 
pai comum, os perdedores seriam 
acolhidos. Haveria um país para 
todos. Sob o mercado, a lógica da 
exclusão passa a imperar. Além 
disso, são ainda culpabilizados pe-
los seus fracassos, pela auto indul-
gente ideologia da meritocracia, 
propagada por uma elite sórdida.

Golpes no Brasil não são no-
vidade. A abolição não foi assi-
milada e o espírito bandeirante 
predomina. De 1988 a 2016 vive-
mos a nossa mais longa experiên-
cia democrática. Antes – de 1930, 
quando o Estado brasileiro começa 
a se constituir, a 1984 vivemos sob 
duas longas ditaduras e uma ten-
tativa de golpe a cada três anos. É 
interessante observar como foram 
tratados e que fim levaram os go-
vernantes mais populares deste 
país. Qual foi o destino de Getúlio, 
de Juscelino e de Jango? Qual será 
o destino de Lula e de Dilma?

É difícil falar em cidadania no 
país que pratica as mais altas taxas 
de juros do mundo e que é cam-
peão em desigualdades entre os 
países de economia significativa. 
Mas, sem grandes esforços, pode-

depostos

1988 a 2016
28 anos de democracia

1930 a 1984
2 ditaduras e 1 Tentativa 
de Golpe (a cada 3 anos)

1945 1961 1964 2016
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ríamos nominar quatro fatores que ao 
menos a iniciaram: a educação, mesmo 
com todos os seus problemas; a junção 
de todas as leis trabalhistas em sistema, 
a CLT; e outros dois fatores que vieram 
com a Constituição de 1988: a Previ-
dência Social e a universalização da 
Saúde, o SUS. Ambos figuram no ca-
pítulo da Seguridade Social que teria, 
a exemplo dos países desenvolvidos, 
financiamento tripartite: Estado, em-
presários e trabalhadores.

A que veio o golpe? Vejamos as 
ações sistemáticas do governo golpista, 
já tomadas e as que estão por vir. To-
das apontam para a destruição de nossa 
incipiente cidadania e estão envolvidas, 
num sequestro de linguagem, sob a bela 
palavra – reformas. Alteração da legis-
lação trabalhista que significa o fim da 
CLT, a reforma do ensino médio (ob-

servem o primeiro número da fórmula 
- 16), a reforma da previdência que pra-
ticamente a extinguirá e o fim gradativo 
do sistema SUS. Tudo isso em meio a 
um festival de abundância perdulária 
para os poderes legislativo e judiciário 
e, em meio a primeira denúncia da his-
tória republicana, de envolvimento de 
um presidente em atos de corrupção. 
Tudo devidamente registrado sem, no 
entanto, gerarem provas, de acordo 
com a subjetividade dos juízes. Quan-
do o Direito é exercido por padrões 
subjetivos de julgamento é porque já 
vivemos em um estado de exceção em 
sua plenitude. É visível uma oposição 
entre as instituições e o povo em seus 
direitos.

Poderia eleger várias imagens ou 
símbolos para expressar o desalentador 
momento da nossa ainda jovem demo-

cracia. O primeiro seria uma expressão 
encontrada no livro A armadilha da glo-
balização – o assalto à democracia e ao 
bem-estar, dos sociais-democratas ale-
mães Martin & Schuman, a imagem da 
"Sociedade 20 por 80, ou seja, 20% das 
pessoas incluídas no mercado e com 
empregos estáveis e 80% de excluídos, 
a serem acolhidos pela Comunidade 
Solidária (lembram deste Ministério no 
governo FHC), ou pela caridade cristã, 
que pode gerar bons sentimentos, mas 
não universaliza o atendimento às ne-
cessidades geradas pelos direitos.

Poderia também lembrar a tentativa 
de diminuir o valor real do salário-mí-
nimo para 2018 em R$ 10,00, na con-
trapartida de treze anos de sua valori-
zação contínua. Esta medida está sendo 
proposta em nome da "austeridade" ou 
da "responsabilidade fiscal". O seu im-
pacto social e mesmo econômico, de 
uma economia em contração, empobre-
cerá ainda mais aqueles que o recebem. 
A economia que ele pode representar 
será a sua transferência para promover 
ainda maior desigualdade. Isso me faz 
lembrar uma frase de Márcia Tiburi, de 
que o sistema capitalista só é democrá-
tico na "partilha da miséria".

Mas creio que a fórmula que me-
lhor representa a perversidade do go-
verno golpista é a fórmula enuncia-
da no título: 16 + 49 = 65. Ela está 
contida no projeto da Reforma da 
Previdência enviada pelo Executivo 
ao Legislativo e reza que, se a pes-
soa ingressar no mercado de trabalho 
aos 16 anos (adeus universidade) e 
ficar trabalhando formalmente por 49 
anos, anotem, formalmente, ela pode-
rá se aposentar com o salário integral 
quando completar a idade de 65 anos. 
Sobre as consequências sugiro uma 
olhada nos estudos do professor Edu-
ardo Fagnani, da Unicamp. Já as con-
clusões ficam a cargo de sua reflexão. 
E o país vive um silêncio anestesiante 
e ensurdecedor.

POVO
- CLT

- Educação

- Saúde

- Previdência

Sociedade 20 por 80

20% das pessoas incluídas no mercado e 80% de excluídos

POLÍTICOS + 
JUDICIÁRIO

 Salário

 Corrupção

 Sangria 
estancada
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RADAR DA LUTA 
Pedro Carrano
JORNALISTA E INTEGRANTE 
DA FRENTE BRASIL POPULAR 

O teatro do dramaturgo alemão Bertolt Brecht é marcado pela 
ideia recorrente de um tribunal popular. Aquele no qual os 
conflitos são decididos pelo próprio povo, sem a intervenção de 
um juiz distante da classe trabalhadora. A peça mais conhecida 
com essa ideia é o “Círculo de Giz Caucasiano”, de 1944. 
Talvez com esse espírito, foi organizado, em plena República 
de Curitiba, no dia 11 de agosto, um tribunal dos movimentos 
populares para colocar à contraluz a polêmica Operação, 
como se a classe de juízes e procuradores também pudesse 
experimentar um pouquinho o lugar simbólico do banco dos 
réus. Nada mais pedagógico. 

Círculo de Giz

Onze advogados renomados, simpáticos às causas 
sociais, além do escritor Fernando Morais, dividi-

ram-se entre juiz, jurados qualificados, advoga-
do de defesa (interpretado pelo ex-ministro da 

Justiça, Eugênio Aragão); advogado de acusação, 
interpretado pelo jurista Antônio Carlos de Almei-
da Castro, conhecido como Kakay, que na prática 

atua na defesa de investigados da Lava Jato. 
A Operação, foi dissecada no Tribunal Popular, 

com o Judiciário revelando-se o oposto do tribu-
nal imaginado por Brecht: estamos falando, na 

realidade, de situações dignas das obras de Franz 
Kafka – o escritor checo que traduziu o Estado de 

exceção e punição, no qual os personagens não 
sabem ao certo do que estão sendo acusados, ou 

como o processo deve se concluir. 
Eugênio Aragão concluiu o momento da acusa-

ção, sistematizando o que movimentos populares 
também têm denunciado: falta de ampla liberdade 
de imprensa, vínculo midiático, atropelo do devido 

processo legal, seletividade e uso desnecessário 
de conduções coercitivas, entre outros pontos, são 

percepções comuns sobre o operativo. 

Em dado momento, com certo sarcasmo, o advo-
gado de defesa da Lava Jato, Kakay, inverteu a or-

dem dos fatores e escancarou a principal crítica da 
esquerda: “O que significa um milhão de desem-
pregados frente à História?”, reescrevendo a frase 
clássica de Napoleão, que teria perguntado o que 

significaria milhões de mortos frente à História?
Com isso, o debate não se limita apenas a “com-

bater ou não a corrupção”, mas compreender 
também que a Operação paralisou ramos pro-

dutivos da economia e quebrou setores, caso do 
ramo naval brasileiro. Não havia outra forma de 

combater a corrupção, com a mudança do sistema 
político, por exemplo?

Processos
kafkianos  

O dilema de 
Napoleão 

Lava Jato: 
Tribunal Popular ou 
julgamento de Kafka? 

O operativo que projetou o juiz Sergio Moro, Deltan Da-
lagnholl, Carlos Lima e companhia do Ministério Público 
Federal, com o “mega sucesso” chamado “República de 
Curitiba”, que ajudou a derrubar uma presidenta da Re-
pública, foi condenado. A punição? que os procuradores 
da Lava Jato passem um período em um acampamento 
do MST, em contato real com o povo. Para que o tal 
Crime e Castigo – como sempre nos assombra o roman-
ce de Fiódor Dostoievski –, não recaia apenas sobre a 
população pobre. 

Crime e Castigo

Gibran Mendes
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PARA CURITIBA VER
Pedro Carrano    
JORNALISTA

O QUE 
FAZER COM 

OS CMEIS 
PARADOS?

DE SEIS CMEIS PREVISTOS, DOIS DELES ESTÃO 
PARALISADOS E UM NÃO INICIOU. OUTROS ONZE 
EQUIPAMENTOS ESTÃO PRONTOS, MAS SEM USO. 

QUAL É A SAÍDA? PARA A GESTÃO GRECA, PRIVATIZAR 

FOTOS: PEDRO CARRANO
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PARA CURITIBA VER

No cmei Vila Nori II, no bairro Pi-
larzinho, localizado na Rua Anto-
nio Petruziello, a cena é desolado-

ra. Onde era para ter pelo menos começado 
a obra de um cmei, na verdade a imagem é 
de um cemitério, com poucas estacas finca-
das no terreno abandonado. 

A reportagem checou que, de seis equi-
pamentos em obras com previsão de entre-
ga para 2017, três estão hoje com as obras 
paralisadas e ainda inconclusas. O pior: 
desde 2015, outros onze cmeis foram con-
cluídos, mas dez deles não receberam uma 
única criança, apesar de inaugurados. 

Com isso, gestão Greca (PMN) acena a 
terceirização da educação infantil para pre-
encher a estrutura ociosa.  

No caso da Vila Nori, o empreendimen-
to sequer começou. Os moradores relatam 
que até mesmo a placa com os valores do 
empreendimento foi queimada e hoje serve 
de tampa do lixo.

14 milhões 
O descaso com equipamentos públicos na pe-
riferia é gritante. A menos de um quilômetro 
da Vila Nori ficam casas esplendorosas às mar-
gens das águas do parque Tingui. Entre o espa-
ço de um quilômetro, uma verdadeira “Miami” 
e o velho “terceiro mundo” não se olham. 

Ao todo, as obras de seis cmeis somam 
14 milhões, isso apenas na divulgação ofi-
cial nos canteiros de obras. Valor que, com 
paralisações e retomadas de obras, pode ser 
na realidade ainda maior. 

Parque industrial II 
e Cmei Ferroviário I: 
obras paralisadas
“- Se pagar a gente termina. Mas estamos 
aqui há meses”, afirma trabalhador no can-
teiro de obras do cmei Parque Industrial, 
obrigado a esperar todo o dia devido à vigi-
lância do local. 

Obras iniciadas em 
2015: 6 inconclusas, ou 
em fase de conclusão: 

R$ 2.680.830, 43
Novo Mundo

R$ 2.600.000
Ferroviário II*

R$ 1.904.698, 16
Ferroviário I

R$ 2.097.408, 11
Parque Industrial

R$ 2.285.209, 48
Vila Verde II*

*Cmeis prontos, mas sem atividades

Cmei não iniciado: 

R$ 2.489.421, 15
Vila Nori II

valores

Ali, trabalhadores na obra afirmam 
que estão paralisadas há semanas, com 
50% das construções em andamento. 
A entrega está prevista para o dia 30 
de setembro de 2017, mas certamente 
a meta não será cumprida. 

Situação idêntica é vivida em ou-
tra região no outro extremo da cida-
de. No bairro Uberaba, o Cmei União 
Ferroviária I está concluído e também 
está com os trabalhos paralisados. As 
duas obras são executadas pela cons-
trutora Cazamuza. Na obra, a justi-
ficativa é de atraso nos repasses do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). 

Embora procurados, a atual prefei-
tura, o ex-prefeito Gustavo Fruet, e o 
próprio Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE) não de-
ram respostas à assessoria do Sismuc.

Neste instante, só o 
Cmei Novo Mundo 

não está parado
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Fundo Nacional de 
Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) 

Sobrecarga de trabalho 
O pior, porém, é a sobrecarga dos poucos cmeis de 

uma região, uma vez que as crianças de pré e berçário 
são alocadas em creches conveniadas com a prefeitura. “A 
diretora já avisou que vai começar a cobrar ano que vem”, 
informa uma servidora presente no local. 

Um dos moradores vizinhos, chamado Cleverson, 
vigilante, afirma que a prima dele tem dificuldades para 
arrumar trabalho justamente pela falta de vagas na 
matrícula da região. 

É um exemplo de promessas feitas, cumpridas pela 
metade e que se arrastam na periferia de Curitiba, 
causando expectativa e, muitas vezes, frustração entre 
moradores. 

Relato da professora de educação infantil, chamada 
Pâmela, demonstra os dois lados da questão: o do 
profissional da educação infantil sobrecarregado pela 
gestão e, ao mesmo tempo, da mulher trabalhadora que 
precisa de uma vaga em berçário para os filhos pequenos. 
Ela sofreu as duas opressões: 

“Minha filha nasceu em abril de 2016, em maio do 
mesmo ano fiz a inscrição dela para vaga no cmei onde 
trabalho e também em um próximo que estava para ser 
inaugurado. Em agosto como não fui chamada nesses 
dois Cmeis fiz a inscrição em mais três cmeis da região 
próximos à minha casa. 

"Em todos já no ato me disseram que não havia vaga, 
contudo no cmei onde trabalhava foram chamadas duas 
crianças, sem nem ao menos virem fazer visita na minha 
casa. Tinha que voltar a trabalhar no final de setembro, 
mas não tinha condições de pagar uma escolinha 
particular, minha sogra trabalha em tempo integral e 
minha mãe teve um derrame em maio de 2016 (graças 
a Deus não teve sequelas graves, mas àquela altura não 
podia ficar com um bebe de 6 meses). A situação toda me 
abalou psicologicamente. Foi uma fase difícil. Depois de 
pegar alguns dias de atestado optei por faltar. Antes de 
começar a faltar já tinha entrado com uma ação por conta 
do meu direito a vaga no cmei." 

"O juiz deu parecer favorável em dezembro, mas 
ate hoje não me chamaram pra efetuar a matrícula em 
nenhum dos Cmeis que fizemos a inscrição. Voltei a 
trabalhar em fevereiro, respondendo um processo de 
exoneração por falta, mudei de cmei e minha filha fica 
num CEI longe de casa, tenho que pegar ônibus para 
buscá-la e preciso da ajuda de meus sogros pra pagar a 
mensalidade.” 

A Imprensa do Sismuc entrou em contato com o 
FNDE, principal responsável pelo repasse de re-
cursos, buscando informações sobre a situação dos 
cmeis Vila Nori II, Parque Industrial e Rede Ferrovi-
ária. Ainda não obteve resposta. 

Em conversa com a assessoria de imprensa do 
fundo, foi explicado que é possível que a obra não 
alcance o percentual de conclusão necessário para 
receber novos repasses. “Há um termo de compro-
misso assinado, se ele não completa a obra, se não 
chega lá e tem o objeto pronto no final, o recurso tem 
que ser devolvido”, afirma assessoria de imprensa. 
Os contratos são prorrogáveis, se a obra atrasa de al-
guma forma e justificar o atraso, o que pode gerar 
aditivo de recursos. 

11
CMEIS

visitados pela 
reportagem e não usados 

depois de conclusão e 
inauguração

» Francisca Wilsek (Caiuá)
» Maria do Rocio Ramina Maestrelli (Caiuá)

» Jornalista Mussa José de Assis (Ganchinho/ 
Bairro Novo)

» Ivo Arzua (Ganchinho/ Bairro Novo)
» Campo do Santana (Timbori)

» Rio Bonito
» Moradias da Ordem

» Moradias Rio Bonito IV

Em funcionamento: 
» São João  

» Cmei Jardim Futurama
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Sem convocar servidores, gestão 
Greca aponta terceirização

CERCA DE 11 CMEIS 
ESTÃO PRONTOS, 
MAS DEZ DELES SEM 
FUNCIONAMENTO 

Desde 2014, os servidores municipais 
pressionam por execução e conclusão 
de obras paralisadas, na saúde e na edu-
cação. Hoje, na educação infantil, dentre 
as obras de cmeis previstas desde 2015, 
onze delas estão finalizadas, mas sem 
servidores ou equipagem nas unidades. 

Agora, o prefeito Rafael Greca ainda 
deseja abrir espaço para a terceirização 
de equipamentos da saúde e também de 
cmeis. Projeto de Lei prevê a alteração 
da lei municipal 9.226/1997. Tal lei im-
pedia, até então, esse tipo de organiza-
ção de atuar na saúde e ensino público.

Apenas setores específicos da ges-
tão municipal estão sujeitos até então à 
terceirização, caso da informática (Ins-
tituto Curitiba de Informática) e seg-
mentos da cultura (Icac). 

No caso da educação infantil, po-
rém, a percepção da importância do 
tema deve levar a mobilizações e críti-
cas da sociedade: “O Plano Municipal 
de Educação diz que as vagas devem 
ser ofertadas todas em escola pública”, 
critica Jonathan Ramos, da coordena-
ção do Sismuc. 

A ideia é antiga do grupo político 
de origem, uma vez que a primeira ges-
tão de Greca, além de Cássio Taniguchi 
(DEM), haviam tentado o feito. Mas 
foram impedidos pela mobilização do 
funcionalismo público.

Greca apresentou então o projeto 
ainda no final do dia 18 de agosto. 

Pelo dimensionamento médio de um 
cmei, seriam necessários 19 profissio-
nais, contando com equipe de perma-
nência, para preencher um equipamen-
to público. Em média, então, para 17 
unidades (cerca de 11 prontas e 6 em 
construção), seriam necessários 323 
funcionários convocados.

No caso da educação infantil, o con-
curso mais recente foi feito em 2014 e 
a primeira leva de 210 profissionais to-
mou posse no dia 19 de maio de 2014. 
Passaram no concurso, ao total, 1368 
pessoas. 

Das aprovações totais nesse concur-
so, a prefeitura chamou, até agora, 859 
servidores de 2014 até 2017, no decor-
rer de três anos, de acordo com infor-
mações do Sismuc. 

Em 2017, a convocação desse con-

curso chamou 75 pessoas, apenas em 
caráter emergencial. Preenchem casos 
como falecimento, exoneração e outros 
afastamentos. 

Restam 434 servidores que deve-
riam ser chamados, o que preencheria 
de sobra a atual demanda e seria o ne-
cessário para preencher a lacuna de 18 
cmeis hoje parados, sem atividade e 
sem servidores.

 “As pessoas chamadas são apenas 
para cobertura emergencial, até agora 
a prefeitura não preencheu os cmeis 
novos. Qual seria a justificativa para 
não abertura de vagas nesses cmeis? A 
aprovação do pacotaço não 'desamar-
rou' as mãos do Greca? e ele ainda quer 
fazer a terceirização dos cmeis?”, ques-
tiona Jonathan Ramos, da coordenação 
do Sismuc.

323 professores necessários para novos cmeis

PARA CURITIBA VER
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MULHERES Maria Aparecida Martins Santos 
COORDENADORA DE MULHERES DO SISMUC

O feminicídio é o assassinato de 
uma mulher pelo fato de ela 
ser mulher. O crime está tipi-

ficado na Lei Nº 13.104, de 9 de mar-
ço de 2015, que alterou o art. 121 do 
Decreto-Lei no 2.848/1940 - do Código 
Penal para prever o feminicídio como 
circunstância qualificadora do crime de 
homicídio -  e o art. 1° da Lei no 8.072/ 
1990, “para incluir o feminicídio no rol 
dos crimes hediondos”.

Apesar do avanço nas legislações 
para coibir a violência contra as mu-
lheres, como a Lei do Feminicídio e a 
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), 
o Brasil ainda figura como o 5º país que 
mais mata mulheres no mundo. Segun-
do dados dos Ministérios Públicos esta-
duais, entre março de 2016 e março  de 
2017  foram registrados 2925 casos de 
feminicídios no Brasil. Ou seja, quase 
três mil mulheres tiveram  as suas vi-
das ceifadas por  maridos, namorados e 
companheiros.

Os dados informam que houve um 
aumento de 8,8% em relação ao ano pas-
sado, que contabilizava 4,8 assassinatos 
a cada 100 mil mulheres. E esses núme-
ros podem ser ainda maiores, pois muitos 
desses crimes acabam sendo registrados 
apenas como homicídio. Sem associá-los 
ao feminicídio os crimes de ódio contra a 
mulher ficam fora das estatísticas. 

O assassinato das mulheres, infeliz-
mente, é o desfecho fatal de um históri-
co de abusos e é o resultado de muitos 
anos de violência doméstica (ameaças, 

Direitos das mulheres 
e olhos abertos 

para o feminicídio

O assassinato das mulheres, 
infelizmente, é o desfecho fatal de um 
histórico de abusos e é o resultado de 
muitos anos de violência doméstica 

agressões físicas e violência verbal e 
tortura psicológica). As mulheres víti-
mas da violência doméstica devem ser 
encorajadas a denunciar seus agresso-
res e ter o conhecimento que ao ser en-
caminhadas para o Juizado da Violên-
cia Doméstica e Familiar receberão as 
medidas protetivas determinadas pela 
Lei Maria da Penha.

Outra política criada para a prote-
ção da mulher é a Patrulha Maria da 
Penha (PMP), que é voltada para evitar 
a reincidência de agressões cometidas 
pelos companheiros das mulheres. A 
PMP presta acompanhamento às mu-
lheres que já receberam medidas prote-
tivas, com visitas periódicas da Guarda 
Municipal nos lares das mulheres em 
situação de violência. 

Segundo dados do Centro de Opera-
ções da Defesa Social/PMP, vinculado 
ao Departamento da Guarda Municipal 
da Secretaria Municipal de Defesa So-
cial de Curitiba, a PMP registrou 6.596 
visitas de 2014 a 2017. Os 721 casos de 
declaração de desistência da medida pro-
tetiva registrado no período demonstram 

que as mulheres aprovam essa política 
de proteção. Em 2014, 268 mulheres pe-
diram suspensão das medidas, mas em 
2017 esse número cai para 137, o que 
demonstra a resistência das mulheres em 
relação aos seus agressores.  

A coordenadora da PMP, inspetora 
Cleusa Pereira, relata que a Patrulha 
deu agilidade às medidas protetivas  do 
Juizado da Violência Doméstica e Fa-
miliar, pois até 2014 não havia um me-
canismo que fiscalizasse as vítimas de 
violência. As mulheres não conheciam 
essa política pública que as monitora e 
que é voltada para prevenir e impedir a 
reincidência de violência cometida pelo 
companheiro.

No entanto, é preciso ressaltar que 
nem todos os grandes centros urbanos 
contam com a Patrulha Maria da Penha. 
A medida protetiva está prevista em lei, 
mas é necessário que alcance as mu-
lheres de todo o país. E o Estado deve 
ser responsabilizado pelo feminicídios, 
pelo assassinato de cada mulher tendo 
ela não a medida protetiva para lhe as-
segurar o direito à vida.
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MAIS CARO
O ex-ministro da Justiça do governo de Dilma Rousseff, Eugênio Aragão, esteve em 

Curitiba e concedeu entrevista exclusiva para o site porem.net, em parceria com a re-
vista Ágora. Nesta conversa, o procurador aposentado do Ministério Público Federal, 

avaliou os aspectos jurídicos, políticos e econômicos que foram determinantes para o golpe 
sofrido pela presidenta Dilma. Aragão aborda o governo de Michel Temer, que está “dando 
calote na sua base de apoio”, após se livrar da primeira denúncia de corrupção passiva ofereci-
da pelo Ministério Público Federal, ao não liberar as emendas prometidas. Para o ex-ministro, 
“o golpe está saindo mais caro para o mercado” do que o prometido, uma vez que Temer tem 
aumentado o déficit da máquina pública. Por fim, Eugênio Aragão, ao contrário da desconfian-
ça da grande imprensa, afirma que a opinião pública vai se surpreender com a atuação da nova 
procuradora, Raquel Dodge, indicada por Temer e que assume o cargo em setembro.

O golpe está custando

PORÉM/ÁGORA | O presidente 
Temer conseguiu arquivar a pri-
meira denúncia do procurador-
geral Rodrigo Janot. Enfim, se 
estancou a sangria?
EUGÊNIO ARAGÃO | Essa foi uma 
sangria muito seletiva. Os mesmos que 
depuseram a presidenta Dilma Rou-
sseff naquela vergonhosa sessão do 
dia 17 de Abril foram os que absolve-
ram Temer. Depuseram a presidente 
da República por uma questão mínima 
procedimental quanto à execução or-
çamentária em uma prática corriqueira 
há, pelo menos, dez anos. Agora, nós 
temos indícios fortíssimos da prática de 
corrupção por aquele que se apropriou 
do cargo de presidente e este mesmo 
congresso não vê necessidade de uma 
percepção penal, aparentemente em 
nome de uma estabilidade. Não foi esta 
a preocupação quando derrubaram a 
presidente Dilma Rousseff: a estabili-
dade. Pelo contrário, com a derrubada, 
colocaram o país talvez no seu período 
de maior instabilidade política e econô-
mica na história da República.

PORÉM/ÁGORA | Mas para a 
sangria ser estancada, precisa ir 
além da classe política. Precisa 
do envolvimento do judiciário, 
da mídia, do capital financeiro.
EA | Nós estamos vendo é a extrema 
ousadia de instituições e atores que não 
dão a mínima por aquilo que está esta-
belecido, seja nas leis, seja nas práticas 
jurisprudenciais, seja na doutrina. Eles 
constroem o direito a seu bel-prazer 
conforme as circunstâncias e seus in-
teresses. O judiciário tem tanta respon-
sabilidade com esse estado de coisas 
quanto o próprio legislativo. 

PORÉM/ÁGORA: E o papel da 
Lava Jato para agravar a crise?
EA | Nós já chamamos atenção há muito 
tempo sobre todas as arbitrariedades da 
Lava Jato. E isso simplesmente só encon-
trava ouvidos moucos. Agora, no judiciá-
rio, tem gente usando essa mesma crítica. 
Só que direcionado a outros alvos. Ou 
seja, para beneficiar outro tipo de pes-
soas. Aquilo que fizeram com o governo 

da presidente Dilma e com o presidente 
Lula é simplesmente ignorado. 

PORÉM/ÁGORA | Um dos per-
sonagens que mudaram de pos-
tura é o ministro Gilmar Men-
des. Ele mudou de posição com 
relação a vazamento de áudios 
de Lula e Dilma e agora com Te-
mer e Joesley Batista. 
EA | É uma mudança de postura no 
jornalismo também como, por exemplo, 
Reinaldo Azevedo e outros. De repente, 
quando a metralhadora vai mudando 
de direção e começando a atingir ou-
tros personagens, eles se apropriam 
dos daqueles que sempre apontavam 
as ilegalidades para dizer que agora são 
os argumentos deles. Gilmar Mendes é 
um jurista de ocasião. Ele justifica, fun-
damenta segundo as necessidades do 
momento. É só a gente acompanhar o 
posicionamento desse ministro ao lon-
go do tempo e vê que ele vai mudando 
de eixo feito biruta de aeroporto con-
forme os ventos.
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PORÉM/ÁGORA | Esse oportu-
nismo é mais uma peça do gol-
pe. E até onde vai o golpe?
EA | O golpe está em curso na me-
dida em que os objetivos pelo qual a 
destituição da presidenta Dilma foram 
planejados ainda não foram todos 
atingidos. Alguém dá o golpe porque 
pretende mudar a forma de se fazer 
política. E isso não era aquela política 
implementada. Essa demandava inves-
timentos do estado e políticas sociais, 
um tipo de governo que escutava a so-
ciedade e não apetecia ao grande capi-
tal financeiro. O problema disso tudo é 
que Temer prometeu enxugar a máqui-
na pública e não está enxugando coi-
síssima nenhuma. Não era esse o jogo 
que tinha sido combinado com o capi-
tal financeiro. Se para manter Temer se 
precisa gastar mais do que se pensava 
em gastar em políticas públicas, a conta 
não fecha. Não foi para isso que o golpe 
foi feito. Essa alternativa está mais cara 
para o objetivo que se queria atingir. 
Lembremos que essa foi a razão pela 
qual essa mesma Globo e essa mesma 
grande mídia derrubou Collor de Mello. 
Temer está fazendo o mesmo caminho. 
Ele está sujeito as mesmas intempéries. 
Só que talvez essa grande mídia não 
contasse com a extrema ousadia de Te-
mer. Porém, eu creio que ele vai ter pro-
blemas porque fez tantas concessões 
para afastar a primeira denúncia e está 

Temer está vendo 
que não tem recursos 
para pagar o que ele 
prometeu. Ou seja, 
ele deu o calote na 
sua base de apoio

ENTREVISTA

Nós já chamamos 
atenção há muito 
tempo sobre todas 
as arbitrariedades 

da Lava Jato. E 
isso simplesmente 
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vendo que não tem recursos para pagar 
o que ele prometeu. Ou seja, ele deu o 
calote na sua base de apoio. 

PORÉM/ÁGORA | Nesse cenário 
de crise e golpe, como se encai-
xa a figura do juiz Sérgio Moro 
e a chamada perseguição ao ex-
-presidente Lula?
EA | A atuação de Curitiba é muito di-
ferente da atuação do procurador-ge-
ral da República, em Brasília. Isso por 
várias razões. Houve um dado momen-
to na Lava Jato que aconteceu uma 
ruptura dentro do MPF entre o procu-
rador-geral e Curitiba. E isso ocorreu 
dentro de uma disputa interna corpo-
rativa. O procurador-geral administrou 
mau as pressões para que se fizessem 
acordos de leniência para salvar as 
empresas. Os colegas de Curitiba se 
sentiram golpeados pelas costas por 
iniciativas que eles supunham ter sido 
tomadas pelo procurador quando elas 
não aconteceram. Em última análise, 
Janot abriu mão de seu poder de co-
mando. Ele é chefe e é quem manda. 
Logo, o processo da Lava Jato.

Agora, Brasília e Curitiba têm dife-
renças de velocidade. Brasília é mais 
paquiderme. Enquanto que em Curitiba 
está azeitada. Mas Brasília deveria ser 
o foro para peixes grandes enquanto 
Curitiba devia cuidar de quem perdeu 
o foro. No entanto, Curitiba se arroga 
uma competência quase universal sobre 
tudo que diz respeito a corrupção no 
ambiente da compra de votos e apoio 
para estruturas partidárias. Assim, se 
afasta muitas vezes do chamado ‘Petro-
lão’. Atualmente, Curitiba foi enxugada, 
uma vez que o grande assunto nacio-
nal ocorre em Brasília. Isso permitiu a 
Curitiba trabalhar na sombra, em busca 
de Lula. Está se especializando em uma 
vara anti-Lula. Enquanto o juiz Sérgio 
Moro só se preocupa com isso, ele não 
tem nada a temer. Agora, se ele fosse 

em outra direção, poderia ficar compli-
cado como ficou para Rodrigo Janot. 

PORÉM/ÁGORA | A Lava Jato 
extrapolou seu papel?
EA | Há uma decadência das institui-
ções e suas práticas. Isso se deve muito 
a operação Lava Jato e seu método de 
atropelar as regras, de fazer espetáculo 
com a persecução penal. De usar isso 
para ter impactos na opinião pública e 
no cenário político. O judiciário tem se 
tornado o vórtex desse redemoinho de 
toda a crise que estamos vivendo. O Bra-
sil se torna a “República dos Burocratas” 
bem pagos e sem voto em detrimento 
da grande maioria dos brasileiros que 
era beneficiada por políticas públicas e é 
catapultada para a extrema pobreza.

PORÉM/ÁGORA | Qual sua opi-
nião sobre a limitação de dez 
anos para ocupar funções no ju-
diciário?
EA | Vou mais longe. Somente isso não 
basta. É preciso mudar as estruturas. O STF 
virou um pequeno STJ (Superior Tribunal 
de Justiça). Para o Brasil, o melhor seria 
fundir os dois, dando um nome como 
Supremo Tribunal de Justiça e buscaria 
criar, a partir do zero, um novo tribunal 
constitucional. Reaproveitar instituições 
viciadas com uma nova aparência parece 
querer remendar pano velho com tecido 
novo. Isso não dá certo. Nós já fizemos 
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É mais fácil Raquel 
Dodge tornar os 
outros “meninas 
de recado”. Ela 
tem o estilo dos 
“cães alfa”. Não 

é comandada, ela 
comanda

isso demais. Na saída do Império para a 
República, foi aproveitado o Supremo e 
nenhum dos fidalgos deixou seu cargo 
de ministro de um tribunal monárquico 
para o republicano. A mesma coisa acon-
teceu na Constituição Federal de 1988. 
Ela deveria redesenhar o Estado para pro-
porcionar uma longeva democracia. Mas 
o Supremo foi reaproveitado. 

PORÉM/ÁGORA | Não parece 
utopia essa mudança diante de 
notória dependência entre os 
poderes? 
EA | Eu não me considero utopista. Acre-
dito que se a gente quer resolver o pro-
blema da deformação do STF, e ninguém 
tem dúvida de que ele nunca passou por 
um período tão ruim como agora, a gen-
te precisa modelos para pensar no mo-
delo de controle de constitucionalidade. 

PORÉM/ÁGORA | Isso não re-
solve a dependência que fica 
mais clara quando a nova pro-
curadora Raquel Dodge se en-
contra depois do expediente 
com o presidente Michel Temer, 
a quem poderá investigar? 
EA | Não faz sentido a doutora Raquel 

receber abraço de afogado. Temer, na 
melhor das hipóteses, tem um ano e 
meio de mandato. O de procurador tem 
dois anos. Se ela quiser um novo man-
dato, tem que ter uma perspectiva de 
sobrevivência pós Temer. Não acredito 
que ela vá se ajoelhar e fazer o que ele 
quer. Esse não é o estilo dela. Raquel 
Dodge não é uma pessoa controlável. 
Conhecendo ela há mais de trinta anos, 
posso dizer que ela foi ao Palácio do 
Jaburu fazer mera cortesia. Nem dava 
para ser de outro jeito. Se a presidência 
da República lhe chama de noite, não é 
de bom tom negar. Você até pode criti-
car Temer por tê-la chamado, pois colo-
cou Raquel em uma saia justa. 

PORÉM/ÁGORA | A nova pro-
curadora poderia estar sendo 
fritada pela Rede Globo porque 
ela pode investigar casos de cor-
rupção, em especial referentes à 
Copa do Mundo do Brasil?
EA | Eu posso dizer é que a Globo deu 
um tiro antes da hora. Quando ela viu 
que a Procuradoria tinha chegado às 
provas sobre as relações espúrias en-
tre JBS e Temer, ela avaliou que havia 
acabado e quis descer do barco com 
medo de não ter controle do processo 

sucessório. A Globo teme a instalação 
de uma campanha por eleições Diretas 
Já. Ela perdeu o timming porque não 
contava com a capacidade de Temer de 
resistir e de ser cara de pau. À emisso-
ra só resta a fuga para frente porque o 
estrago está feito. Tem que bater, bater, 
bater, porque senão fica desmoralizada. 
Nesse sentido, a Globo enxerga Raquel 
como uma longa manus de Temer. Eu 
acho que a Globo está mal assessorada 
e não conhece a nova procuradora. Ela 
não é Rodrigo Janot, que busca aprova-
ção dos outros. É mais fácil ela tornar os 
outros “meninas de recado”. Ela tem o 
estilo dos “cães alfa”. Não é comandada, 
ela comanda.
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A escola às avessas: 
Um projeto travestido

OS AUTORES DOS PROJETOS PROTOCOLADOS EM CÂMARAS MUNICIPAIS E ASSEMBLEIAS 
LEGISLATIVAS NÃO PARTICIPAM DO DEBATE SOBRE A EDUCAÇÃO

Os projetos de lei que tentam 
instituir a “Escola sem parti-
do” são controversos desde a 

sua criação até as justificativas. Em pla-
no nacional, o tema é tratado no projeto 
de lei 193/2016, de autoria do senador 
Magno Malta (PR-ES), integrante da 
bancada evangélica. Já em Curitiba, 
o projeto foi apresentado na Câmara 
Municipal pelo vereador Thiago Ferro 
(PSDB), que é bispo da Comunidade 
Evangélica Sara Nossa Terra.

O próprio nome já é um equívoco. 
Seus artigos tratam principalmente sobre 
sexualidade e gênero. Essa denominação 
foi inspirada em um projeto que circulou 
no Senado Federal em 1997. Segundo 
Miguel Nagib, “quando o professor de 
história de sua filha comparou Che Gue-
vara, (um guerrilheiro que se dedicava às 
suas utopias comunistas e matava pesso-
as no curso da revolução) a São Francisco 
de Assis (um santo, que pregava amor ao 
próximo, amado por toda a igreja)”.

Surge aí a primeira controvérsia 
nas justificativas para a criação da lei, 
que vem travestida de “apartidária” e 
“plural” para ganhar o apoio popular. 
Contudo, os autores dos projetos per-
tencem a partidos políticos, são pas-
tores evangélicos e trazem no bojo 
dos projetos suas concepções políti-
cas, religiosas e morais. Além disso, 
o projeto é apoiado pelo Movimento 
Brasil Livre (MBL) e por Revoltados 
online, que foi responsável por arti-

Pedro Carrano
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cular o encontro de seus representan-
tes mais o ator pornô Alexandre Frota 
com o ministro da Educação, Men-
donça Filho (DEM).

Outro apoiador do projeto é o depu-
tado federal Jair Bolsonaro (PEN-RJ), 
que têm suas convicções políticas bem 
definidas. Entre suas falas polêmicas, 
podemos citar que ele “seria incapaz 
de amar um filho homossexual. Prefiro 
que um filho meu morra num acidente 
do que apareça com um bigodudo por 
aí”. Ou “eu não corro esse risco, meus 
filhos foram muito bem-educados”. 
Não bastasse a homofobia, o deputa-
do porta-voz do “escola sem partido” 
é partidário do machismo. “Mulher 
deve ganhar salário menor porque en-
gravida”, afinal, “quando ela voltar [da 
licença-maternidade], vai ter mais um 
mês de férias, ou seja, trabalhou cinco 
meses em um ano”.

Outra questão contraditória refere-
-se à defesa da pluralidade no ensino. O 
autor do projeto, senador Magno Mal-
ta, trata como “doutrina esquerdista”. O 
quê não deixa claro, por exemplo, em 
uma família na qual os pais acreditam 
que o mundo foi criado tal como des-
crito na bíblia do Gênesis, se eles po-
dem questionar na justiça o professor 
de biologia porque ele ensina o con-
ceito de evolução das espécies. Ou se 
uma família de esquerda pode levar um 
professor de história de direita à justiça 
caso ele ensine algo que vá contra os 
seus princípios.

Sendo assim, se percebe que a ideia 
central que se quer passar com o proje-
to é a desvinculação entre os conheci-
mentos científicos e os posicionamen-
tos ideológicos, políticos e culturais, 
alegando que os professores estão se 
aproveitando de seu ofício para re-
passar aos alunos suas ideias políticas 
e morais. Na prática, o que se vê, no 
entanto, é que o “Escola sem partido” 
pretende promover censura à liberdade 
de pensamento e a autonomia pedagó-

gica no ambiente escolar. Perseguir e 
demitir os docentes que defendem uma 
visão de mundo contrária ao “poder 
vigente” é muito perigoso. Sem contar 
os riscos que são definir, a partir de um 
único ponto de vista, o que é conside-
rado ideológico e o que é válido como 
conhecimento científico, limitando as-
sim os saberes. 

Escola sem perseguição
A questão mais assustadora do projeto 
é a que se refere à questão de gênero e 
sexualidade. A justificativa para impe-
dir o debate é arraigada em convicções 
morais, preconceituosas, homofóbicas e 
racistas que devem ser desconstruídas. 
Primeiro porque não há base em pesqui-
sa para afirmar que a orientação sexual 
seja influenciável por alguém. Segundo 
porquê a inclusão da diversidade cultu-
ral na escola é vista como uma conquista 
do respeito às raízes históricas. Ou seja, 
ninguém vai “mudar de time” porque es-
tudou regras de futebol.

A educação brasileira tem dezenas 
de problemas graves, complexos e bem 
conhecidos. Aprovar esse tipo de lei é 
mais um retrocesso e uma afronta aos 

avanços conquistados. Os pais e os edu-
cadores devem se debruçar em combater 
o racismo, em mostrar que ser diferente 
não é errado, que existem religiões con-
forme as culturas e os valores e que o 
melhor caminho para o entendimento é 
o debate e não a perseguição. 

Pensando a educação
A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) é fruto de anos de trabalho 
conjunto, que envolveu mais de 130 es-
pecialistas, educadores e comunidade. 
Duas versões preliminares para avalia-
ção pública, 12 milhões de sugestões 
no processo de consulta em 2015 e de-
bates em conferências abertas. Quem 
não conhece o assunto, não possui mé-
rito nem competência para falar a res-
peito da educação não deveria portanto 
legislar sobre ela.

O que vemos, no entanto, é uma 
proposta de escola às avessas. Trata-se 
de um retrocesso que impede a constru-
ção de projetos pedagógicos que possi-
bilitem a escola de promover a reflexão 
crítica e plural, conforme prevê a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação na-
cional (LDB).

Os autores 
dos projetos 
pertencem a 

partidos políticos, 
são pastores 
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3 CLIQUES LEANDRO TAQUES
REPÓRTER FOTOGRÁFICO

Vou
por

Fui para rua fotografar personagens. Gente que vive 
na rua. População em situação de rua. A olhos vis-
tos o número de pessoas que vivem nas ruas vem 

aumentando. Os motivos? Os mais variados. Dificulda-
des financeiras, abandono familiar, rompimentos ma-
trimoniais, opção e até, falta de opção. Polêmicas que 
chegam até a República de Curitiba, a eterna 5ª Comar-
ca, em muitos causam espanto. Um absurdo acordar 
“moradores de rua” com esguicho de caminhões-pipa. 
Pois bem, aqui na terra das araucárias, também temos 
um “gestor" que acusava o anterior de incompetente e 
que, desde janeiro, vem “administrando" a cidade, ali 
para o povo “de berço”. Os da rua e da periferia, di-
zem que andam esquecidos. O gestor daqui também 
seguiu o caminho do vizinho do norte. Em agosto, sua 
guarda municipal simplesmente acordou os que na rua 
dormiam e os obrigou a “saírem” dali. Nem o direito do 
cidadão de estar na rua, seja acordado ou dormindo, 
foi respeitado. Alguns narraram que houve violência, 
truculência. Vai saber.

Encontrei a primeira personagem. Dona Adriane, 
uma senhora, com seus 50 e poucos anos. Me disse que 
vive na rua não há muito tempo. Tem alguns conheci-
dos que a ajudam. Vive com três cachorros, seus fiéis 
companheiros. Sultão é o nome de um deles, sempre 
ao lado dela durante nossa conversa. Meio arisca, não 
quis me dizer porque vive na rua. Quando pedi uma 
foto. “Hoje não, mas o pessoal da Tiradentes é capaz 
de deixar fazer uma foto”, não insisti. Agradeci e me fui. 

Não era muito tarde, umas 10 da noite. Mas esta-
va frio. O termômetro marcava cinco graus. Na Praça 
Tiradentes, encontramos o Borracha. “Me arranja uma 
moeda”. Parei e conversamos. A ele também perguntei 
se estava presente ou conhecia alguém que estivesse 
no “despejo”. 

– Vixi moço, isso acontece toda sexta-feira. Toda 
sexta-feira a prefeitura vem e leva embora as coisas do 
pessoal – confessou. 

– Com violência? – perguntei.
– É, nem sempre é tranquilo.
Pedi uma foto e mais uma negativa. Insisti. 
– Moço, tenho 44 anos, 15 de rua. Sou da época que a gente 

guardava nossas coisinhas nos bueiros. Depois vieram os guardas 
volumes, agora nem isso mais tem – relata a dificuldade.

Perguntei a ele se concordava com o aumento de gente mo-
rando na rua.

– Claro né, tem aumentado bastante. O povo vem pra capital 
do primeiro mundo achando que isso é um paraíso e acaba na 
rua – avalia.

Mais uma vez pedi uma foto. Negativo. “Você tem celular aí? 
Liga na internet”. Acessei um vídeo institucional sobre um projeto 
de recuperação de pessoas em vulnerabilidade social. Borracha 
era um dos personagens. Tinha sido resgatado, estava feliz da 
vida. Cabelo cortado, barba feita. Ele assistiu o vídeo comigo, 
quase chorou ao se ver e rever outros amigos. Perguntei a ele o 
motivo de ter voltado pra rua. “Cara, muitas coisas, nem sei”, me 
disse ainda emocionado. Mais uma vez pedi a foto. Desta vez ele 
topou. Fez caras e bocas. O retrato ficou bacana. Mostrei a ele. 
Ele curtiu.

– Vê lá onde vai publicar essa foto – alertou. Garanti que traria 
uma foto de presente. Me cobrou “olho no olho”. Me despedi. Ele 
levantou e me deu um abraço, quase chorando.

aí
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3 CLIQUES LEANDRO TAQUES
REPÓRTER FOTOGRÁFICO
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N
a década de 1990, uma palavra ga-

nhou o gosto popular. Tratava-se de 

marajá. O termo era utilizado para 

definir pessoas do funcionalismo público e do 

meio político que tinham salários e regalias vul-

tuosas em meio a crise econômica em que o país 

atravessava após o fim da Ditadura Militar e do 

governo Sarney. O plano cruzado havia fracas-

sado e o país se via sem condições de fazer in-

vestimentos.

Quase três décadas depois, os marajás estão 

em evidência novamente no Brasil. Eles são facil-

mente identificados. Tem vocabulário rebuscado, 

se autoprotegem, se organizam como em castas e 

atravessam a crise econômica com aumentos de 

salários e sem perder regalias como auxílio-mo-

radia, garçons, lanchinhos da tarde e gratificações 

que ultrapassam o teto constitucional.

Para o marajás de toga, o teto constitucio-

nal de R$ 33,7 mil virou piso. Para se ter uma 

ideia, um juiz federal tem salário inicial de R$ 

27.500,17. Já um procurador da República parte 

de R$ 24.943,14. Mesmo assim, eles recebem 

auxílio-moradia de R$ 4.377,73, que foi lega-

lizado a partir de uma decisão isolada do mi-

nistro Luiz Fux autorizando o pagamento de 

auxílio-moradia a magistrados em setembro 

de 2014 (Ação Originária 1773) e aplicada por 

todo o Brasil após ter sido referenda pelo en-

tão presidente do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), Ricardo Levandowski, na Resolução n. 

199/2014: “A ajuda de custo para moradia no 

âmbito do Poder Judiciário, prevista no art. 65, 

II, da Lei Complementar 35, de 14 de março de 

1979, de caráter indenizatório, é devida a todos 

os membros da magistratura nacional”. 

Essa decisão elevou os gastos com o judi-

ciário brasileiro, além de promover uma chuva 

de ganhos retroativos. Para se ter uma ideia, no 

Tribunal de Justiça de São Paulo, em março de 

2017, 256 desembargadores de um total de 287 

receberam salários líquidos bem acima do teto 

constitucional. É o que apurou o economista 

Gil Castello Branco, presidente da Associação 

Contas Abertas: “256 desembargadores tiveram 

rendimentos líquidos acima de R$ 50 mil, após 

os descontos. Um deles amealhou R$ 107,4 mil, 

quando o teto (subsídio do ministro do Supremo 

Tribunal Federal) é de R$ 33,7 mil", explica o 

especialista. 

Já os juízes paulistas não ficam de fora do 

bolo. Pelo menos 70% deles receberam em 

março acima do teto constitucional. Para Lu-

ciana Zaffalon, supervisora-geral do IBCCrim, 

os salários vultuosos resultam de uma relação 

nada republicana entre judiciário e governo 

paulista. Em sua pesquisa, “Uma Espiral Eli-

tista de Afirmação Corporativa: Blindagens e 

Criminalizações a partir do Imbricamento das 

Disputas do Sistema de Justiça Paulista com as 

Disputas da Política Convencional”, ela conta 

que se de um lado o governo tucano não perde 

uma ação no Tribunal de Justiça, de outro, os 

agentes do Ministério Público e TJ conseguem 

aumentar seus salários. “Os 129 casos que tra-

taram da não aplicação do teto remuneratório 

apresentaram-se de diferentes formas nas de-

cisões dos processos de suspensão. As dife-

renças, contudo, não implicaram alteração no 

percurso processual”, declarou ao UOL. Para 

a pesquisadora, apenas 60 dos 1.920 registros 

de vencimentos do Ministério Público paulista 

não ultrapassam R$ 33.763.

Salários vultuosos não são exceção. Pelo 

contrário, tem se constituído como regra. Re-

centemente, o Brasil ficou escandalizado com 

os salários de “craque de futebol” recebidos por 

84 magistrados do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Apenas um deles, Mirko Vincenzo 

Giannotte, embolsou R$ 503.928,79 no mês de 

julho. O pagamento dos vencimentos, no entan-

to, foram freados pelo CNJ já em 2009. Para o 

Conselho, havia dúvida com relação de “as par-

celas tidas como devidas” e a possibilidade  de 

“prejuízo aos cofres públicos em caso de reali-

zação dos pagamentos”.
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A senadora 
Kátia Abreu 
é relatora  da 

comissão 
especial 

do Senado 
que analisa 

salários 
acima do teto 

do serviço 
público.  Ela 
tem cobrado 

clareza do CNJ

Caixa Preta
A transparência nos vencimentos de 
juízes, desembargadores e membros 
do Ministério Público não parece ser o 
forte dos togados. Somente após vir a 
tona os vencimentos de popstar que a 
presidente do CNJ, Cármen Lúcia soli-
citou, “por meio da Portaria n. 63, de 17 
de agosto, que os tribunais brasileiros 
enviem ao CNJ os dados sobre paga-
mentos efetuados aos magistrados. Ou 
seja, os números devem vir à tona neste 
mês, conforme resolução.

“A partir do mês de setembro de 
2017 todos os Tribunais do País sub-
metidos ao controle administrativo do 
Conselho Nacional de Justiça encami-
nharão, até cinco dias após o pagamen-
to aos magistrados, cópia da folha de 
pagamentos realizados para divulgação 
ampla aos cidadãos e controle dos ór-
gãos competentes”, decidiu a ministra.

A tentativa de freio também ocor-

re na política. A senadora Kátia Abreu 
(sem partido/TO) é relatora  da comis-
são especial do Senado que analisa sa-
lários acima do teto do serviço público.  
Ela tem cobrado clareza do CNJ que 
autorizou, em 2015, os tribunais de 
Justiça reajustassem automaticamen-
te os salários de juízes estaduais, sem 
necessidade de encaminhar projetos de 
lei às assembleias legislativas. Para a 
senadora, receber salário indevido tam-
bém é corrupção. “Nós estamos regu-
lamentando o que é salário verdadeiro 
e o que são benefícios disfarçados de 
salário. Auxilio moradia, transporte, 
alimentação, que são separados, vão ser 
computados juntos e será observado o 
teto. Todos terão que se enquadrar e va-
mos proibir o efeito cascata. Não será 
obrigatório aumentar o salário do STF 
e fazer o mesmo em todos os estados. 
Terá que ser aprovada lei na assembleia 
legislativa”, define a senadora.  

TJ
PR

JUDICIÁRIO BRASILEIRO

ORÇAMENTO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO PARANÁ

2013 R$ 1,52
BILHÃO

2005 R$ 527
MILHÕES

2017 R$ 2,09
BILHÕES PREVISTOS

2016 R$ 1,9
BILHÃO

2015 R$ 1,78
BILHÃO

2014 R$ 1,65
BILHÃO
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PENDURI-
CALHOS

DAS
TOGAS

Auxílio-
moradia 

Regulamentado em 2014, 
é pago na União e nos 

estados. O valor é de mais 
de R$ 4,3 mil.

Garçons 
Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR) gasta, por 
ano, mais de R$ 2,8 milhões 
para manter 104 garçons e 
garçonetes.

Adicional fruta  
Para abastecer a Salas de Lanches 
dos Magistrados do Tribunal de 
Justiça são gastos R$ 23,3 mil/mês 
e cerca de R$ 280 mil no ano com 
frutas frescas (fonte: Livre.jor)

Almoço 
Em um ano, o (TJ-PR) pagou 
R$ 43.397,00 por mês em 
almoços. A conta final ficou 
em R$ 520 mil.

Carro e 
motorista à 
disposição  

Os magistrados paranaenses 
contam com carro e motorista 

particulares para se deslocarem 
da casa para o trabalho.

Férias e 
adicional   

Os magistrados podem tirar 
dois meses de férias. Outro 
benefício é que em vez de 

receber 1/3 de abono, como 
qualquer trabalhador, os juízes 

recebem 50% deste valor. 

Cafézinho 
Compra de utensílios 
de copa pode chegar 
a R$ 88 mil em 2017 
(Livre.jor)

Auxílio-
alimentação
Subiu R$ 884 em 2017 
para se adequar a 
portaria do CNJ.  
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Salários 
Teto de R$ 33,7 mil sem 
necessidade de redução 

conforme a instância.  
Atualmente, o presidente 

ganha R$ 27.841,23, sendo 
que houve redução de 10%.
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Aposentando a corrupção
Não é apenas de grandes salários e vencimentos que o 
judiciário brasileiro se distingue do restante da popula-
ção brasileira e até dos políticos. A diferença também 
ocorre em casos de corrupção. Juiz pego em ilício não 
vai para a cadeia. Sua punição é a aposentadoria su-
mária. Segundo o CNJ, desde sua criação até setembro 
de 2013, do total de 59 magistrados punidos, 39 foram 
aposentados compulsoriamente, 5 foram colocados em 
disponibilidade, 4 removidos, 9 receberam censura e 2 
foram advertidos. A norma do Conselho determina que 
“ o magistrado será posto em disponibilidade ou, se não 
for vitalício, demitido por interesse público, quando a 
gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena 
de censura ou remoção compulsória. Também por in-
teresse público, o magistrado será aposentado compul-
soriamente quando for manifestamente negligente no 
cumprimento de seus deveres”.

Alguns casos são curiosos, como o ex-desembar-
gador Edgard Antônio Lippmann Júnior, do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Esse tribunal, 
aliás, é o que valida as decisões do juiz de primeira 
instância Sérgio Moro na Lava Jato. Em 2015,  Li-
ppmann Júnior foi condenado pela terceira vez à pena 
de aposentadoria compulsória. O juiz foi “punido” pela 
primeira vez por vender sentenças para uma casa de 
bingo em Curitiba/PR. A segunda punição ocorreu por 
ele ter repassado documentos sigilosos de inquérito do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) para advogados. Na 
última punição, o juiz determinou pagamento de pre-
catórios a uma empresa cujo advogados eram amigos 
do magistrado, além de ter aumentado em 30 vezes os 
honorários devidos aos advogados.

Mais sorte teve o juiz do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2), Macário Ramos Júdice Neto. Em 
maio de 2017, ele teve a aposentadoria compulsória de 
2015 revertida sob alegação de que não havia quórum 
na sessão que decidiu pelo seu afastamento. A votação 
tinha sido por dez votos contra oito pela aposentado-
ria. Macário Ramos, que atuava no Espírito Santo, res-
pondia um processo administrativo disciplinar (PAD) 
pelo suposto envolvimento com o esquema de venda de 
sentença para a máfia dos caça-níqueis. “A punição ao 
magistrado somente será imposta pelo voto da maioria 
absoluta dos membros do Tribunal ou do Órgão Espe-
cial”, define a resolução CNJ n. 135, de 2011, que ser-
viu de embasamento para livrar o juiz da aposentadoria. 
Embora desaposentado,  Macário Ramos Júdice Neto 
ficou afastado de suas funções. 

O juiz Luiz Sveiter é conhecido no meio futebolístico. 
Ele presidiu o Supremo Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) entre 1996 e 1998, e depois entre 
2000 e 2005. Contra ele, o CNJ abriu Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar a 
conduta do desembargador do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ), Luiz Zveiter, por indícios de 
irregularidades em obras do tribunal fluminense e 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ). Seu irmão, 
Sérgio Zveiter, também presidiu o STJD e salvou o 
Botafogo do rebaixamento em 2005, resultando na 
criação da Copa Havelange. Sérgio Zveiter foi relator 
do processo movido pela Procuradoria Geral da 
República que pedia o afastamento do presidente 
Michel Temer por corrupção.

NO TAPETÃO
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Segundo o CNJ, 
desde sua criação 
até setembro de 
2013, do total de 
59 magistrados 

punidos, 39 foram 
aposentados 

compulsoriamente, 
5 foram 

colocados em 
disponibilidade, 

4 removidos, 
9 receberam 

censura e 2 foram 
advertidos
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PONTO DE VISTA
Manoel Ramires
JORNALISTA

O crepúsculo 
tardio de 
um ídolo

JUSTICEIRO | O procurador é um 
dos patrocinadores das 10 medidas contra 
a corrupção do MPF. O texto destaca, por 
exemplo, que deve ocorrer a “criminalização do 
enriquecimento ilícito de agentes públicos e 
punição adequada da corrupção, transformando 
aquela de altos valores em crime hediondo”. Um 
dos argumentos de Dallagnol é que, “segundo 
o Banco Mundial, quanto maior a corrupção 
menor o índice de desenvolvimento social”. 

NEO MACUNAÍMA? |  AO bom moço também é 
questionado sobre os valores recebidos por suas palestras. Para a 
esquerda, Dallagnol engorda seus vencimentos “vendendo” informações 
a plateias que são obtidas no exercício do serviço público. Dallagnol 
recebeu em 2016, segundo a Folha de São Paulo, R$ 219 mil em 12 
palestras. Cabe ressaltar que o procurador acusa o ex-presidente Lula 
exatamente de ter enriquecido com “supostas palestras”. O caso é 
investigado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público (CNMP). 
Por outro lado, a Associação Nacional dos Procuradores da República 
defende seu representado: “A maioria das palestras proferidas por Deltan 
Dallagnol é gratuita. Quanto às remuneradas, embora seja claramente 
lícita a remuneração, o Procurador doa praticamente todos os valores 
recebidos para entidades.

TIO PATINHAS | Por outro lado, a 
árvore do procurador não traz apenas bons 
frutos. O procurador que tem remuneração 
básica de R$ 28 mil, além de diversos auxílios, 
fez uso do programa social “Minha Casa, 
Minha Vida” para comprar dois apartamentos 
em Ponta Grossa. A compra não é ilegal. 
Contudo, seus opositores acusam de ser 
imoral, uma vez que ele faz especulação 
imobiliária com os imóveis. Nada, porém, que 
pareça abalar o prestigio do procurador.

HERÓI | O procurador 
da República Deltan 
Dallagnol foi alçado 
ao posto de herói da 
nação após ser um dos 
responsáveis pela operação 
Lava Jato de Curitiba. 
Cabe a ele e a sua equipe 
investigarem os casos 
de corrupção sem foro 
privilegiado. Porém, muita 
gente também torce o 
nariz para o moço com cara 
de Clark Kent, religioso e 
vocacionado a querer ser 
um jesuíta do judiciário.

INIMIGO | Dallagnol 
arrebanha 163 mil 
seguidores no Twitter. No 
perfil @deltanmd, ele 
coleciona fãs e desafetos. 
As opiniões se dividem 
principalmente entre 
aqueles que querem a 
prisão do ex-presidente 
Lula, a quem Dallagnol se 
referiu como “comandante 
máximo dos crimes de 
corrupção na Petrobras”, 
quanto a quem questiona 
o procurador porque ele 
seria cego para casos de 
corrupção envolvendo 
tucanos e a direita.

CRIPTONITA 
TUCANA | Certa vez, 

questionado por um jornalista, 

porque o PSDB era poupado 

das investigações, Dallagnol foi 

simplório em seu raciocínio. “O 

PSDB não fazia parte da base 

aliada do governo do PT. Como 

o PSDB não fazia parte dessa 

base aliada, não foram indicadas 

pessoas do PSDB [para cargos] 

por exemplo como diretores 

da Petrobras. Não tem como 

achar na Petrobras corrupção 

de um diretor ou presidente até 

porque não existia diretores do 

PSDB”, avaliou. Posteriormente, 

nas mãos do procurador-geral 

da República, Rodrigo Janot, 

tucanos como José Serra, 

Geraldo Alckimin passaram a ser 

investigados por corrupção.
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NOSSA CIDADE Vanda Moraes
JORNALISTA

“Não tenho nada, mas tudo 
o que tenho é nosso”. 
Foi assim que um me-

nino da Ocupação Tiradentes, uma das 
quatro comunidades surgidas a partir da 
luta por moradia na Cidade Industrial de 
Curitiba, traduziu a relação de solidarie-
dade entre as pessoas em um lugar onde 
falta tudo: não há asfalto, iluminação 
pública, rede pública de água, luz ou es-
goto. Não há moradia digna e, por vezes, 
também não há comida.

Neste cenário, trabalhar de forma 
cooperativa pode ser um dos caminhos 
na busca pela dignidade. Assim surgiu 
a ideia de levar para as ocupações uma 
padaria comunitária. Esse se torna o 31o 
grupo a integrar a Rede de Padarias Co-
munitárias, que reúne grupos de econo-
mia solidária em Curitiba, região metro-
politana e cidades do interior do Paraná.

O processo parece simples: basta 
reunir um grupo de pessoas que este-
jam interessadas em trabalhar de forma 
cooperativa e auto organizada. Mas na 
prática pode ser bastante complicado. 
Antes de mais nada é necessário des-
construir aquilo que se aprende desde 
sempre: que há a necessidade de algu-
mas pessoas mandarem e outras obede-
cerem. Esta não é, por acaso, a lógica 
que mantém o sistema capitalista? Um 
patrão, vários empregados. Um decide 
e todos os outros obedecem.

Pois, no projeto das padarias comu-
nitárias, esse processo se transforma 
quando as pessoas envolvidas concor-
dam em mudar suas relações. O primei-
ro passo foi reunir as pessoas interes-
sadas: via de regra mulheres que têm 
dificuldade em entrar e se manter em 
um trabalho formal. 

As razões são muitas: pouca escola-
ridade, dificuldade em conseguir vagas 
ou acompanhar as crianças na escola, já 
que o cuidado dos filhos, embora seja 
responsabilidade do pai e da mãe, quase 
sempre recai somente sobre as mulheres, 
que acabam, quase sempre, em subem-
pregos na área de prestação de serviços.

Pois bem, após reunido o grupo, 
inicialmente formado por três pessoas, 
o próximo passo foi participar das reu-
niões mensais do Conselho Gestor da 
Rede de Padarias Comunitárias. En-
quanto isso, era necessário definir um 
lugar que reunisse as condições de ser 
a sede da padaria.  E aí a integração en-
tre aqueles que pouco ou nada têm, mas 
tudo dividem, foi decisiva mais uma 
vez. O grupo da Ocupação estabeleceu 
parceria com uma associação de mora-
dores, que também surgiu a partir da 
luta pela moradia, a Associação Mora-

dias Sabará I. No processo, conseguiu 
integrar novos cooperados e se forta-
leceu: agora, sete pessoas compõem o 
grupo da nova padaria, vindas das Ocu-
pações e da Vila Sabará. 

A sede da Associação ainda precisa 
de uma reforma para adequação às re-
gras da vigilância sanitária, mas é ques-
tão de tempo para que os equipamentos 
estejam à disposição e a nova padaria 
comece a produzir. 

Não se trata apenas de garantir uma 
fonte de renda para as famílias envolvi-
das, é uma forma de debater a socieda-
de e as relações sociais que sempre nos 
foram impostas. É a oportunidade de 
construir novas relações e assim, passo 
a passo ir formando a nova sociedade, 
essa sim, sem patrões e empregados. 
Com trabalho para todas e todos, mas 
sem a exploração do trabalho.

Em rede
A Rede de Padarias Comunitárias 
nasceu em 1996, sendo seu berço a 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, 
no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. 
E surgiu a partir da necessidade mais 
básica: lutar contra a fome. Os pães 
eram vendidos e a renda destinada para 
a compra de cestas básicas distribuídas 
para cerca de 20 famílias em situação 
financeira muito difícil.

Os frutos desse trabalho já estão 
sendo colhidos: são 30 grupos de Eco-
nomia Solidária espalhados em Curi-
tiba, Região Metropolitana, Lapa e 
Irati com padarias em funcionamento. 
Produzem pães, doces e bolos. Trazem 
renda para as famílias e esperança na 
luta e na organização do povo.

Economia Solidária

Cefuria

 RENDA, DIGNIDADE E ESPERANÇA NA VILA SABARÁ
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COORDENADAS
SINDICAIS 

Casturina Berquó e Maria Cristina Lobo 
COORDENADORAS DO SISMUC

É notável o distanciamento do 
Brasil, especialmente do gover-
no atual, de tantos retrocessos 

e ataques aos direitos, se comparado a 
nações irmãs da América Latina e do 
Caribe, no que diz respeito ao reco-
nhecimento do papel dos movimentos 
sociais nas transformações, no desen-
volvimento sustentável e com relação 

à preservação da memória e da cultura 
do nosso povo, enquanto patrimônios 
a serem cuidados e valorizados; Pelo 
próprio bem de toda comunidade e em 
favor da identificação e afirmação da 
nossa gente. 

Estamos muito atrasados nisso. 
O intercâmbio que fizemos, sendo 
convidadas a participar do V Cepial  

- Congresso de Educação para a In-
tegração da América Latina  (Casla 
– Cepial) –, de 19 a 23 de junho de 
2017, na cidade de Pasto, Colômbia, 
foi bastante enriquecedor neste senti-
do porque traz para a nossa organiza-
ção sindical, de servidores públicos, 
uma consciência social ainda mais 
forte e integrada. 

As lições que trouxemos
do V Cepial

O FORTALECIMENTO DE NOSSAS LUTAS NÃO É UMA QUESTÃO ISOLADA

Participantes do Cepial 
caminham por plantação 
de Frayleón que é 
utilizada para tratar dores 
musculares. Comunidade 
fez a patente da planta

Casturina Berquó
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Outra proposta 
integradora

é a de
constituir 

uma rede de 
sindicatos dos
vários países, 
como espaço 
de debates,

de visibilidade 
das lutas e 
que sirva

também como 
um fórum de 

denúncias

Mesa municipal
A Coordenação de Movimentos Sociais 
do Sismuc apresentou em uma das me-
sas do V Cepial a experiência no cam-
po das nossas lutas específicas, mas 
também do compromisso com os mo-
vimentos populares. É em nossa porta 
primeiro, linha de frente do atendimen-
to à população, que batem as mazelas 
sociais e as problemáticas que afligem 
a população marginalizada, abandona-
da ou injustiçada de Curitiba. Apren-
demos muito, com as demais, mesas, 
debates, entidades e países, sobre a im-
portância da valorização da identidade 
e da afirmação popular na construção 
de uma cultura da paz.

A Colômbia, por exemplo, deu pas-
sos decisivos com o recente tratado de 
paz entre o governo central e as FARC 

– Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia -, transferindo a disputa para 
o campo da política. A Bolívia, gover-
nada por Evo Morales, um líder sindi-
cal campesino e representante legítimo 
dos povos indígenas, é emblemática. 
Todas as tentativas de destituí-lo do 
poder são barradas na resistência po-
pular, identificada nesta liderança. Na 
Venezuela, o protagonismo, reconheci-
mento e luta dos povos indígenas, das 
mulheres, dos trabalhadores do campo, 
são muito fortes. Já no Brasil, o Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), com suas imensas con-
tribuições para a justiça social, direitos 
humanos e no campo das práticas pro-
dutivas sustentáveis, que preservam a 
cultura e a autonomia da nossa gente, é 
constantemente criminalizado. Os ata-
ques, crimes e assassinatos contra esses 
trabalhadores rurais enfrentam também 
a apatia de uma sociedade que, de um 
modo geral, não se identifica e nem se 
solidariza com suas lutas.

Mulheres em busca de paz
Temos avanços, sim! Em termos de 
marco legal do combate à violência 
contra as mulheres, o Brasil se desta-
ca lá fora. A Lei Maria da Penha, re-

ferência mundial, no entanto, carece de 
efetividade, quando dá de cara com os 
preconceitos e violências instituciona-
lizados nas instâncias dos três poderes. 
O debate no Cepial visa expandir pelo 
continente, por meio de uma rede de 
integração, que parte dos movimentos 
sociais, as leis em defesa da não violên-
cia contra as mulheres.

Outra proposta integradora é a de 
constituir uma rede de sindicatos dos 
vários países, como espaço de debates, 
de visibilidade das lutas e que sirva 
também como um fórum de denúncias. 
Para denunciar amplamente, inclusive, 
os pacotaços que arrojam os servidores 
daqui. Entre as tarefas dessa rede de 
sindicatos, a defesa do projeto de uni-
versidade itinerante para os movimen-
tos sociais e para promover vivências 
e intercâmbios culturais entre os sin-
dicatos, sociedade civil organizada e 
comunidades tradicionais dos diversos 
países.

A grande lição desse encontro é a 
da união. Saimos de lá com a certeza 
de encontrarmos neste espaço oportuni-
dades para fortalecermos nossas lutas, 
aprendendo e ensinando outras formas 
de pensamento e de construção coleti-
va, na busca de soluções para questões 
que são comuns.

Cepial
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JORNADA DE AGROECOLOGIA Paula Zarth Padilha
JORNALISTA

Joka Madruga
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A 16ª Jornada de Agroecologia, 
que em 2017 terá a temática 
“Keno Vive! Terra Livre de 

Transgênicos e Sem Agrotóxicos”, deve 
receber mais de dois mil guardiões da 
agrobiodiversidade e construtores da 
agroecologia de todo o país no Parque 
de Exposições da Lapa. 

Para a população das cidades é uma 
oportunidade de ver de perto como se 
produz alimento sem veneno e também 
ter acesso à comercialização desses pro-
dutos na feira permanente.

Organizada pelos movimentos so-
ciais do campo Via Campesina e MST, 
a programação da Jornada inclui ofici-
nas práticas de agroecologia, atividades 
culturais, conferências sobre o avanço 
do capitalismo na agricultura, direitos 
humanos e criminalização dos movi-
mentos sociais nesta conjuntura de gol-
pe, intercâmbio com experiências nas 
comunidades da região, seminários te-
máticos sobre agroecologia, sementes, 
educação no campo, ativismo contra os 
agrotóxicos, economia solidária e mu-
danças climáticas. 

Uma plenária da Frente Brasil Popu-
lar será realizada no último dia de Jorna-
da (23), com a presença do coordenador 
nacional do MST, João Pedro Stédile, 
para expor as diretrizes de conjuntura 
política nacional e apresentar o Plano 
Nacional de Emergência para superar 

a crise, organizado pelos movimentos 
sociais.

Para o Ato Político da Jornada são 
esperados ilustres guardiões das semen-
tes e apoiadores da Reforma Agrária, 
que terão a companhia da belíssima Or-
questra Latinoamericana (OLA), numa 
apresentação marcada para a tarde de 22 
de setembro (sexta).

Para os interessados, o credencia-
mento será feito a partir das 10h do dia 
20 de setembro (quarta). Além do palco, 
da feira e da plenária, no local da Jor-
nada também é estruturado um imenso 
acampamento que recebe famílias de 
pequenos produtores da agricultura fa-
miliar, acampados, assentados e apoia-
dores da Reforma Agrária Popular. 

A internacionalização das práticas 
agroecológicas é uma característica da 
Jornada: a coletividade, o compartilha-
mento de experiências e a busca da pu-
reza dos alimentos como forma de resis-
tência ao capitalismo, para que as trocas 
sejam compartilhadas, solidarizadas.

Entre as atividades permanentes 
da Jornada, está o chamado “Túnel do 
Tempo Contestado”, recorte histórico 
contado de maneira lúdica por meio de 
exposição artística, a ciranda infantil e 
as noites culturais. Todos os dias são 
realizadas as místicas e, na última, o en-
cerramento é marcado pela partilha de 
sementes. 

Formação, cultura e 
práticas agroecológicas

FEIRA DE ALIMENTOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS DÃO O TOM DE EVENTO NACIONAL 
QUE SERÁ REALIZADO DE 20 A 23 DE SETEMBRO NA LAPA (PR)

Uma plenária 
da Frente Brasil 

Popular será 
realizada no 
último dia de 
Jornada, com 
a presença do 
coordenador 
nacional do 

MST para expor 
as diretrizes 

de conjuntura 
política nacional 

e apresentar o 
Plano Nacional 
de Emergência 
para superar 

a crise, 
organizado pelos 

movimentos 
sociais
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JORNADA DE AGROECOLOGIA 

Me recordo daquele dia 21 de outubro de 2007 
como se fosse hoje. 

Eu estava acompanhando naqueles dias a 
ocupação da reitoria da UFPR, que acontecia tam-
bém em outros estados do país. Era uma noite, 
em meio a uma plenária, meu amigo Thomas, mi-
litante da Federação de Estudantes de Agronomia 
(Feab), entrou no salão abatido e foi logo expli-
cando: “O Keno foi assassinado”.  

Após uma reocupação do campo de expe-
rimentos da transnacional Syngenta Seeds, por 
150 trabalhadores da Via Campesina, 40 homens 
de uma milícia armada, identificada por coletes 
como empresa de segurança NF, contratada pela 
Syngenta, atacou o acampamento. Valmir Mota de 
Oliveira, o Keno, foi executado à queima roupa.

Mais seis trabalhadores foram feridos. No 
caso mais grave, Izabel do Nascimento ficou 
cega do olho direito e teve os movimentos de 
um braço prejudicados. O segurança Fábio Fer-
reira também foi morto durante a ação. 

Keno tinha 34 anos, deixou esposa e três fi-
lhos. Do Paraná para o Brasil, ele deixou a marca 
de “brigadista”, como recordou à época o diri-
gente do MST no Paraná, Roberto Baggio. Rodou 
as estradas do Sergipe, Maranhão, Bahia. Viveu 10 
anos em Brasília, onde conheceu sua esposa, Íris.

Eu não o conhecia. Mas não demoraria mui-
to para seguir suas pegadas. Logo fui enviado 
pelo jornal Brasil de Fato para o local do crime. 
Na cidade de Santa Tereza do Oeste, perto de 
Cascavel, entrei na guarita que foi alvejada por 
tiros, de onde militantes pularam para fora das 
janelas como podiam. Acompanhamos a perícia, 
as místicas do movimento em homenagem ao 
militante, a comoção e a repercussão do caso. 

Entre tantas questões naqueles dias turbu-
lentos, uma das que mais me marcou foi também 
o impacto da posição da mídia sobre o caso. 

Numa manhã quando visitamos um parente de inte-
grante do MST atingido pelo ataque, em um bairro da pe-
riferia de Cascavel, logo veio o incômodo. Enquanto o pa-
rente de um atingido por aquele massacre chorava em casa, 
a TV ligada na sala, em um canal de uma emissora local, 
atacava o MST e se dedicava apenas a falar sobre a família 
do miliciano morto durante o ataque da NF. 

É certo que Cascavel é um polo da comunicação do Pa-
raná marcado pelo conservadorismo e vínculo entre mídia 
e agronegócio. 

Outra coisa que assombrava era a exposição a que mui-
tos líderes sem-terra estavam expostos naquela terra de 
ninguém e contratação de jagunços – ou seguranças parti-
culares, como se queira chamar. Assim como hoje em dia, a 
criminalização dos movimentos sociais do campo, que se-
guiam no enfrentamento ao agronegócio, era forte e outras 
lideranças haviam sido perseguidas e assassinadas. 

Olhando para trás, guardo recortes dos jornais publica-
dos naquele período, o que foi importante, porque o goo-
gle já não oferece tantas notícias sobre o caso e sobre a sua 
vida, que certamente merece mais registros. Porém, ao ser 
o tema da 16ª jornada de agroecologia, sabemos: Keno não 
morreu. Virou semente, hoje e permanente. 

Keno, semente permanente 
Por Pedro Carrano

memória

Pedro Carrano
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Joka Madruga
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SERVIÇO
16ª Jornada de Agroecologia Keno Vive! 
Terra Livre de Transgênicos e Sem 
Agrotóxicos 

Quando? De 20 a 23 de setembro de 2017
Local: Parque de Exposições da Lapa (PR)
Entrada gratuita

Programação
20/09 (quarta)

10h – Mística de Abertura
14h – Conferências: 

“Análise sobre o projeto dos capitalistas para 
a agricultura e suas consequências”

“Direitos Humanos, Golpe e Criminalização 
dos Movimentos Sociais”

Noite Cultural

22/09 (sexta)

8h – Mística
Conferências: 
“Nossos desafios na construção de um 
Projeto Popular e Soberano na Agricultura” 

“Formação humana e agroecologia: a 
construção de novas relações de gênero 
no campo como espaço de resistência e 
transformação”

11h – Lançamento do Programa de Capacitação 
          em Agroeologia e Artes
13h – Seminários temáticos
16h – Ato Político e Cultural pela Soberania 
Alimentar dos Povos

 – Apresentação da Orquestra Latinoamericana 
(OLA)
 – Apresentação da ciranda infantil Gralha Azul

Noite Cultural: Bailão Camponês

21/09 (quinta)

Oficinas de práticas agroecológicas nas 
comunidades das cidades da Lapa, Palmeira, 
Mandirituba, Pinhais, Curitiba, São João do 
Triunfo, Campo Largo e Campo Magro

Noite Cultural

 23/09 (sábado)

8h – Plenária da Frente Brasil Popular
14h – Apresentações Culturais
18h - Encerramento
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CURTAS Tânia Mandarino 
ADVOGADA

AMADAS POR UNS, CONTESTADA POR OUTROS, A OPERAÇÃO LAVA JATO ESTÁ LONGE DE 
SER UNANIMIDADE NO BRASIL. QUERIDINHA DA GRANDE IMPRENSA, ELA É POUPADA DE 
SEUS ERROS DURANTE SUA TRAJETÓRIA. E ERROS EXISTEM PARA SEREM MOSTRADOS, 

NÃO SONEGADOS. POR ISSO, A REVISTA ÁGORA LISTA 10 MOMENTOS EM QUE A LAVA JATO 
VIOLOU A LEI E PASSOU POR CIMA DA CONSTITUIÇÃO.

As ilegalidades 
da Lava Jato

Falta de imparcialidade do juiz
Os princípios do juiz imparcial e do devido processo legal são 

garantias constitucionais e direitos humanos universais. Porém, na 
operação, o juiz viola constantemente esses princípios quando proíbe 
que os advogados de defesa façam perguntas necessárias durante as 
audiências. Também se questiona quando veta a produção de provas 
pela defesa, conduzindo as audiências como se fosse um acusador, e 

não um juiz que tem o dever de ser imparcial. O grampo de advogados 
de defesa são indícios da falta de imparcialidade.

Excesso de prisões 
preventivas

O Brasil é motivo de piada no mundo 
inteiro por conta do alto número de prisões 

preventivas (prisões sem condenação). 
Também conhecidas como “prisões 

processuais”, na Lava Jato as prisões 
preventivas têm sido decretadas com 

prioridade sobre outras medidas, o que é 
proibido pela Lei Processual Penal. O uso 

ilegal da prisão preventiva viola direitos  
constitucionais da presunção de inocência e 

o direito à liberdade.

Condenação sem prova
A Lava Jato, como fez com Lula, condena sem prova, 

baseando-se em notícias de jornal, delação ilegal e 
presunções. Além disso, determina o bloqueio de 

bens à revelia da lei. O TRF-4 já chegou a inocentar 
condenados, como João Vacarri, e a reduzir penas.

Delação premiada 
ilegal

O juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, participa 
e interfere nos acordos de delação 

premiada, como se ele fosse o responsável 
pela acusação. Isso viola a lei e a garantia 
constitucional de que os juízes devem ser 

imparciais. 
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Manutenção 
de prisões por dívida
A lei estabelece condições para a progressão de 
regime de pessoas que foram condenadas e estão 
na prisão. Aos condenados na Lava Jato uma dessas 
condições é a reparação, em dinheiro, por danos 
que tenham sido causados aos cofres públicos. 
Condenados denunciam que o juiz os está colocando 
para negociar essa reparação diretamente com a 
Petrobras, o que tem elevado os valores da reparação. 
Quem não tem como pagar fica preso pela dívida. 
Contudo, o Brasil é signatário do "Pacto de San Jose" 
da Costa Rica. Esse acordo define que a única prisão 
civil permitida é a do devedor de pensão alimentícia.

Interceptação 
telefônica 

ilegal
Durante a condução da 

Operação Lava Jato, a força 
tarefa da PF gravou conversas 

entre a presidenta Dilma 
e o ex-presidente Lula. 

Quem ocupa a Presidência 
da República tem foro 

privilegiado no STF, mas 
o conteúdo das conversas 
foi vazado para a imprensa 

porque o juiz decidiu 
que isso era de "interesse 

público". Por isso, podemos 
afirmar que a Lava Jato 

violou lei federal que proíbe 
a publicidade de qualquer 

conversa interceptada, pois a 
inviolabilidade das conversas 

telefônicas é um direito 
constitucional.

Condução 
coercitiva 
ilegal
A Lei determina que a condução 
coercitiva só pode acontecer quando 
a pessoa recebe uma intimação 
para prestar depoimento à justiça e 
não vai. Aí sim um oficial de justiça 
tem a ordem de um juiz para ir 
buscar a pessoa e conduzi-la para 
prestar depoimento. Aconteceram 
várias conduções coercitivas ilegais 
na operação Lava Jato. A mais 
emblemática foi a de Lula (em 04 de 
março de 2016). Naquela ocasião, 
Lula ainda não tinha sido indiciado e 
nem denunciado (a lei não permite 
a condução de mero investigado) 
e, pior ainda, nem sequer tinha 
recebido uma intimação, antes, 
para ir prestar depoimento e, não 
tendo recebido qualquer intimação, 
evidentemente não tinha se 
recusado a depor.

Vazamento 
de imagens 
para filme

O judiciário permitiu a liberação das imagens 
da condução coercitiva de Lula, num filme 

que foi produzido em louvor à Lava Jato. No 
mesmo despacho que decretara a condução 

de Lula, o juiz da Lava Jato fizera constar uma 
decisão proibindo qualquer filmagem. Mesmo 

assim, quando apareceram essas imagens, 
obtidas de forma ilegal, o juiz disse que elas 

poderiam ser utilizadas no filme por ser tratar 
de uma “produção artística”.

Uso de prova 
ilícita
A Constituição Federal de 1988 
proíbe o uso de prova ilícita em 
processo criminal. Mesmo assim 
foi liberado o uso de provas 
documentais obtidas por via de 
cooperação judiciária com a Suíça, 
que foram trazidas ao Brasil depois 
de terem sido violadas também 
no país europeu. Para Sérgio 
Moro, não se tratou de prova 
ilegal e sim de um "mero erro de 
procedimento".

Lava jato tem 
partido e mídia própria
Em mais de uma ocasião, o juiz apareceu em 
eventos patrocinados por políticos filiados ao PSDB 
e se permitiu fotografar aos risos com Dória Jr e 
Aécio Neves (investigado por corrupção). Com a 
espetacularização da operação, o juiz é colocado como 
herói nacional e salvador da pátria, a mídia comercial 
manipula a opinião pública, colocando-a acima da 
Justiça. O juiz chegou a declarar que é bom que a mídia 
transforme tudo em um espetáculo mesmo, pois, assim, 
caso a pessoa não seja condenada, já terá passado por 
um “justiçamento público”. 
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Na década de 1940 
parecia não haver 
dúvidas: era preci-

so eliminar o nazismo. Qua-
se 80 anos depois, o discurso 
da supremacia racial ganha 
força mais uma vez, ironica-
mente nos Estados Unidos, 
e o fascismo segue firme e 
forte no Brasil e em outros 
países em que “bandido bom 
é bandido morto”.

Charlotesville, no estado 
da Virgínia (EUA), foi pal-
co de um protesto chamado 
“Unir a direita” (tradução 
livre de “Unify the right”) 
no dia 12 de agosto deste 
ano, em que neonazistas, 
membros da Ku Klux Klan e 
simpatizantes do movimento 
“alt-right” (“direita alternati-
va”, em tradução livre) nor-
te-americano marcharam em 
favor da supremacia branca.

Durante o protesto, uma 
mulher chamada Heather Hayer foi assassinada por um ho-
mem que atravessou uma multidão de manifestantes anti-
fascistas com seu automóvel, ferindo-a mortalmente. O fato 
ocorre 74 anos após a derrota da ideologia nacionalista enca-
beçada por Adolf Hitler.

A crescente ousadia fascista é alimentada pelo teor ufanis-
ta da campanha eleitoral do atual presidente estadunidense, 
Donald Trump, que continua a jogar gasolina no fogo ao não 

condenar inequivocamente 
os atos da extrema-direita no 
país. Apenas após dois dias 
de grande pressão midiática e 
de grupos da sociedade civil 
o político lamentou as ações 
dos terroristas domésticos. 
Por outro lado, a presença 
de manifestantes antifascis-
tas, conhecidos como Antifa 
e atuantes em táticas Black 
Bloc, tem sido o único freio 
ao crescimento da violência 
de direta ao redor do mundo.

Após um novo protesto 
com menos de 50 suprema-
cistas brancos ser confron-
tado com a presença de 44 
mil manifestantes antifascis-
tas, de acordo com a Polícia 
de Boston (EUA), o grupo 
“America First” (“Primeiro a 
América”, em tradução livre, 
referindo-se aos EUA) can-
celou 67 manifestações ao 
redor do país. A organização 

optou por realizar atos pela internet, temendo represálias po-
pulares contrárias à ideologia da supremacia racial.

No Brasil, cresce a ideologia autoritária de quem crê na 
“ponte para o futuro”, enquanto a riqueza do país se con-
centra cada vez mais nas mãos de quem diz que agro é pop, 
que bandido bom é bandido morto e que só Jesus salva. Mas 
existe esperança na resistência, basta a esquerda acreditar na 
força do povo.

O ódio
contra ataca

A crescente ousadia fascista é 
alimentada pelo teor ufanista 

da campanha eleitoral do atual 
presidente estadunidense, 

Donald Trump, que continua  
a jogar gasolina no fogo 

COMPORTAMENTO
Phil Batiuk 
CORRESPONDENTE INTERNACIONAL

MOVIMENTOS DA EXTREMA DIREITA PERDEM A VERGONHA NOS ESTADOS 
UNIDOS E PODEM INFLUENCIAR AUTORITARISMO NO BRASIL. ANTIFA É A 
PRIMEIRA LINHA DE DEFESA AO REDOR DO MUNDO, UM DOS PRIMEIROS 

MOVIMENTOS PERSEGUIDOS PELO NAZISMO APÓS 1933

Zona Antifa



CONTRIBUA COM A REFORMA DA BIBLIOTECA 
CAROLINA MARIA DE JESUS

ACESSE KICKANTE.COM.BR 
E PESQUISE POR
“REFORMA DA BIBLIOTECA 
DA OCUPAÇÃO TIRADENTES”
AJUDE-NOS A MANTER ESSE SONHO!



A CIDADE QUE O 
PREFEITO PINTA 

NÃO É A MESMA EM 
QUE VOCÊ VIVE


