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Pensata 
Pedro Elói 
FilósoFo E AuToR do
bloGdoPEdRoEloi.com.bR

Ao preparar uma fala me de-
parei com um número muito 
significativo. O Brasil, ao fi-

nal de 2002 tinha algo em torno de três 
milhões de jovens em suas universida-
des. Este número saltou para mais de 
oito milhões em 2013. A educação, por 
meio de políticas públicas, efetivamen-
te representou um fator de inclusão e de 
ascensão social.

Imediatamente associei estes nú-
meros ao livro de Jacques Rancière, O 
ódio à democracia. Nele o autor defen-
de a tese de que a democracia que os 
liberais defendem é aquela que apenas 
zela pela ordem e estabilidade social 
existente. Aquela que mexe na base da 
pirâmide social, com movimentos que 
indicam ascensão, é uma democracia 
insuportável. Como consequência, a ela 
é devotada um profundo ódio. Também 
me lembrei do livro de Giorgio Agam-
ben, Estado de exceção.

Este não tardou em ser implantado. 
31 de agosto de 2016. O Brasil voltaria 
a sua normalidade, isto é, o orçamento 
do Estado não mais atenderia, por al-
gumas sobras, políticas deliberadas de 
inclusão social. Este, o orçamento, se 
voltaria totalmente para premiar as eli-
tes do capital financeiro e para a espe-
culação dos rentistas. Mesmo antes do 
golpe, o Estado do Paraná já praticava 
as políticas almejadas pelo golpe. Fal-
tava um alinhamento mais explícito da 
Prefeitura de Curitiba.

Este não correu riscos, uma vez 
que os dois candidatos que foram ao 
segundo turno com ele estavam com-

prometidos. Que alinhamento era 
este? A prática das políticas de aus-
teridade para com os gastos públicos, 
em nome de toda a sua destinação para 
o pagamento do capital improdutivo 
do rentismo, no estágio do capitalismo 
financeiro. Isso implica em sacrifícios 
para o funcionalismo público, com a 
redução de seus direitos historicamen-
te conquistados. E como não se redu-
zem direitos sob a vigência democrá-
tica, também o alcaide, imitando o seu 
atual tutor, recorreu à violência, pró-
pria aos Estados de exceção. 

Assim o dia 20 de junho de 2016 foi 
para os servidores municipais o que foi 
o 29 de abril de 2015 para os servido-
res estaduais. Os ajustes da estabilidade 
estavam feitos. Os alinhamentos agora 
correspondiam em todos as esferas, no 
municipal, no estadual e no governo 
federal. Greca só não se elegeu em pri-
meiro turno em função de uma afirma-
ção sua a respeito do fedor e do nojo 
que sente diante da população mais po-
bre da cidade. Estes novos tempos são 
de profunda desumanidade.

Este alinhamento implica em res-
trições orçamentárias para os setores 
mais sensíveis, como a educação e a 
saúde, mas não em favores para a ma-
nutenção de uma maioria no legisla-
tivo e apaniguados. Os seus compro-
missos se pautam pela priorização do 
econômico sobre o político e dos va-
lores do mercado sobre os interesses 
do social. A régua do econômico seria 
o grande parâmetro para a sua gestão. 
Faria um governo dentro dos ditames 
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do burocrático. O seu primeiro ano de 
governo marcado pela contenção de 
gastos sociais e de culpabilização do 
funcionalismo é um prenúncio do que 
será o restante de seu mandato. 

É interessante notar que estas polí-
ticas marcam um retorno à década de 
1990, aos governos neoliberais de FHC 
e de Jaime Lerner. Foram anos de pí-
fio crescimento econômico, de elevadas 
taxas de desemprego e de altos custos 
sociais para a população mais sofrida do 
país e de demonização do funcionalis-
mo público. Estas políticas estão sendo 
retomadas e apresentadas como solução 
para o retorno do desenvolvimento. So-
mente depois delas teremos o Paraíso. 
De novo!

Trago comigo um livrinho já casti-
gado pelo uso. Trata-se de Pós-neolibe-
ralismo – As políticas sociais e o Estado 

Democrático. O livro é organizado por 
Pablo Gentili e Emir Sader. Ele data de 
1995. Nele tem um texto clássico de 
Perry Anderson, que faz um balanço 
do neoliberalismo. Neste texto o autor 
apresenta, encarnando o espírito neo-
liberal de seus fundadores ( Hayeck e 
Friedman) e das agências que o repercu-
tem e receitam (Banco Mundial e FMI), 
os remédios para sanar os problemas 
econômicos do mundo. Vale a pena 
conferir para ver se não é este mesmo o 
receituário que ainda está sendo empre-
gado, mesmo o fracasso já comprovado:

O remédio, então, era claro: manter 
um Estado forte, sim, em sua capacida-
de de romper o poder dos sindicatos e 
no controle do dinheiro, mas parco em 
todos os gastos sociais e nas interven-
ções econômicas. A estabilidade mo-
netária deveria ser a meta suprema de 

qualquer governo. Para isso seria neces-
sária uma disciplina orçamentária, com 
a contenção dos gastos com o bem-es-
tar, e a restauração de uma taxa ‘natu-
ral’ de desemprego, ou seja, a criação de 
um exército de reserva de trabalho para 
quebrar os sindicatos. Ademais, refor-
mas fiscais eram imprescindíveis, para 
incentivar os agentes econômicos. Em 
outras palavras, isso significava redu-
ções de impostos sobre os rendimentos 
mais altos e sobre as rendas. Cada esfe-
ra de governo aplica esta receita no seu 
campo específico de atuação.

Uma receita perfeita para manter 
privilégios e promover a desigualdade, 
no país que já detém os mais elevados 
índices de desigualdade, em que seis 
pessoas detém a mesma riqueza que ou-
tras cem milhões. O neoliberalismo é a 
mais anti social de todas as ideologias.
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RadaR da Luta 
Pedro Carrano
JoRnAlisTA E inTEGRAnTE 
dA FREnTE bRAsil PoPulAR 

ciro Gomes vai à cadeia nacional defender um projeto de 
industrialização. o economista luiz carlos bresser-Pereira e a 
jornalista Eleonora de lucena lançam também o Projeto brasil 
nação. o Partido dos Trabalhadores (PT) lançou a plataforma 
“o brasil que o povo quer”, enquanto o Partido socialismo e 
liberdade (Psol) lança debates via Fundação lauro campos. 
Todos os anteriores com propostas de esquerda. E, mesmo os 
famigerados e desgastados tucanos do Psdb voaram para este 
ninho desconhecido, lançando a plataforma “brasil que queremos” 
e recebendo críticas – o nome coincide com livro do intelectual de 
esquerda, Emir sader. 

Pt lança “Brasil que o 
povo quer”. tucanos 
se apropriam do nome 
“Brasil que queremos”

A Frente brasil Popular já havia lançado, 
também em 2017, o Plano Popular de 
Emergência, uma publicação para ser 
debatida em cada comitê e cidade onde a 
Frente se organiza, com as medidas que o 
governo Temer não tomou: retomada do 
fomento estatal, incentivo na agricultura 
familiar, entre outras medidas de retomada 
do desenvolvimento do país. 

Plano Popular de 
emergência: medidas 
imediatas 

Projeto Brasil Popular: 
rumos da nação

A crise econômica, o avanço do conservadorismo e a encruzilhada 
política no brasil trazem riscos, mas também abrem janelas para 
propostas. Há muito tempo não se debatia tanto qual é a saída e 
qual é o projeto para o país neste momento. uma das iniciativas 
pioneiras é o Projeto brasil Popular, que reuniu intelectuais e 
lideranças – no alcance da Frente brasil Popular –, divididos 
em 30 grupos de trabalho, para produzir um documento, guia 
para as reformas estruturais que o brasil necessita, na área da 
comunicação, urbana, tributária, trabalhista, entre outras. “diante 
disso, nas últimas décadas nossas formulações e estratégias não 
avançaram para a construção de um projeto de nação ou de um 
programa amplo, que transcendesse as medidas imediatas, as 
plataformas ou os programas eleitorais”, avisa o documento de 
lançamento. 

Requião e a revogação
das medidas golpistas
o senador Roberto Requião deixou o seu 
recado: investidores que comprarem poços 
de petróleo e ativos estatais leiloados, 
adquirem “contrabando ilegal”. Ele está 
viajando de estado em estado por um 
plebiscito revogatório para as medidas de 
Temer de entrega do patrimônio nacional. 
no mesmo sentido, o ex-presidente lula 
assumiu a bandeira e promete, caso 
eleito, convocar o plebiscito. seria uma 
convocatória sem precedentes em nossa 
democracia. Até por isso, há debates se a 
saída mais viável juridicamente não seria 
a convocatória de um plebiscito para 
constituinte. 

A Frente Povo sem medo, capitaneada por Guilherme boulos, 
do mTsT, lançou a plataforma VAmos, um ciclo de debates para 
discutir um projeto para o brasil. A ideia, de acordo com ele, é 
realizar “uma discussão ampla, nas redes e nas praças”.

Pauta, 
programas, 

projetos
O que é 
melhor 
para o 
Brasil neste 

momento? 

Vamos
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VaLe dO PinhãO
Pedro Carrano     
JoRnAlisTA

O que se 
quer com 
o Vale do 
Pinhão? 

ENTENDA MAIS SOBRE 
O PROJETO QuE PODE 

REAVIVAR BAIRRO 
REBOuçAS E PRECISA 
CONECTAR-SE COM A 
CIDADE INDuSTRIAL 
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VaLe dO PinhãO

Uma das políticas propostas 
por Greca, com apelo midi-
ático, é o chamado Vale do 

Pinhão, iniciativa na área de urbanismo 
e, ao mesmo tempo, com possibilidade 
de agito na área da economia criativa, 
promovendo empreendimentos na área 
de inovação tecnológica. 

Com projeto de 22 ações divididas 
nos pilares de “Crescimento, inovação 
na prefeitura e internacionalização”, o 
Vale é talvez uma aposta “grequiana” 
comparável a iniciativas do passado de 
apelo, como já foi a rua da cidadania, 
os faróis do saber e outras ideias que 
vingaram – ou não – até hoje. 

Não há previsão sistematizada de 
metas, número de empreendimentos 
e número de possíveis empregos a ser 
gerados. Para dimensionar a proposta 
criada por essa parceria entre IPPuC, 
Agência Curitiba de Desenvolvimento, 
universidades e entidades patronais, 
a prefeitura define o Vale do Pinhão 
como “ecossistema de inovação de 
Curitiba, composto por vários atores da 
cidade que hoje promovem as inova-
ções”, afirma Tiago Francisco da Silva, 
diretor técnico da Agência Curitiba de 
Desenvolvimento S/A. 

O material disponível sobre o tema 
ainda é pouco. A expectativa, grande, 
ainda mais em uma conjuntura na qual 
o desemprego no país alcança 13 mi-
lhões de pessoas e a indústria nacional 
foi abandonada no percentual de 13% 
do Produto Interno Bruto (PIB). “A 
complexidade do projeto está na neces-
sidade de se ter um projeto colaborativo, 
desenvolvido e realizado com, ao me-
nos, grande parte dos atores da cidade. 
Assim, ainda não é possível ter dados e 
metas para o projeto”, avisa a prefeitura, 
apontando a rede de parceiros do projeto 
(veja ao lado). Capitais como Florianó-
polis e Recife são das referências nas 
quais o projeto está alicerçado. 

O que é staRtuP? 
Empresas emergentes, de pequeno 
porte, que podem ser definidas como 
empresas iniciantes de tecnologia.

aLinhaMentO COM 
Os inteResses LOCais 

Especialistas na área de urbanismo e economia, ouvidos pela 
reportagem, apontam as possiblidades do Vale do Pinhão, 
que traria soluções para uma região hoje abandonada 
(bairro Rebouças), embora ainda não haja garantia de 
geração de empregos e conexão com os polos de produção 
já existentes em curitiba. 

“Trata-se de uma política interessante, no entanto deve estar 
alinhada com vários atores da sociedade, com os moradores 
da região, onde se deveria oportunizar qualificação para 
era digital, integrando essa sociedade com as possíveis 
oportunidades vinculadas à economia do conhecimento”, 
sugere o professor silvestre labiak Jr, do
departamento Acadêmico de mecânica (damec), da 
universidade Tecnológica Federal do Paraná (uTFPR). 

 o professor agrega que as startups praticamente não 
geram empregos e seus faturamentos no início das 
operações são baixos. Porém o crescimento dessas 
empresas pode apontar para emprego com valor 
agregado – eis uma das senhas e esperanças do novo 
projeto. “o maior exemplo de startup curitibana que 
teve essa trajetória é a bematech, nem todo dia nascem 
‘bematechs’, mas é preciso, enquanto desenvolvedores de 
políticas públicas, estimular e incentivar essas empresas de 
tecnologia genuinamente nacional”, conclui. 
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Reprodução do mapa:
http://valedopinhao.agenciacuritiba.com.br/institucional
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A região do Rebouças é apontada como 
prioridade, pela administração e espe-
cialistas, devido ao número de imóveis e 
antigas plantas de produção localizadas 
no bairro. Sobretudo, devido ao eixo que 
compreende as principais instituições uni-
versitárias da capital. Na avaliação de Fa-
bio Scatolin, secretário de planejamento 
na gestão Fruet, essa região já era visada 
desde os anos 1990 pela gestão Lerner 
(1989-1993) e mesmo pela gestão anterior, 

de Gustavo Fruet (2012-2016). 
Pesquisadores como Scatolin enxergam 

a necessidade de dar vida e sentido a uma 
região que compreende um eixo vinculado 
à uFPR, uTFPR e PuC. Apontam também 
a proximidade do centro do antigo bairro in-
dustrial como positiva. “70% da produção 
de Ciência e Tecnologia está localizada no 
triângulo PuC, Centro Politécnico e antigo 
Cefet, Fiep – que conformam instituições 
ponte”, aponta Scatolin. 

Revitalização 
do Rebouças 
e projetos 
tecnológicos 
são debatidos 
desde os anos 
1990 

VaLe dO PinhãO
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O debate sobre a instalação do 
Vale do Pinhão traz à tona a 
questão inevitável: E, numa 

conjuntura de desemprego, como fica 
a Cidade Industrial de Curitiba (CIC)? 
O Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) informa, por exemplo, que a 
participação da indústria na produção 
econômica foi maior em Curitiba até o 
ano de 2004, quando atingiu o seu me-
lhor momento (24,2%) e desde então 
passou a decair e ser superada pela re-
gião metropolitana. Em Curitiba, o es-
toque de participação do setor de indús-
tria de transformação está em 10,3%, 
maior do que em capitais do sul do país. 

“Quanto à geração de empregos na 
indústria tradicional, realmente essa 
política não está voltada para estes em-
pregos e sim para empregos vinculados 
à economia do conhecimento que vai 
muito além da indústria criativa (embo-
ra a indústria criativa tenha um poder 
enorme de geração de PIB)”, dimen-
siona professor Silvestre Labiak Jr, da 
uTFPR. 

Contudo, ainda é cedo para que essa 
ação possa ser classificada como as tão 
conhecidas ações "propagandísticas" 
adverte o professor, recordando que, 
para ele, o êxito depende de parcerias, 
recursos financeiros e inovação. “Se-
gundo a literatura só iremos começar a 
perceber os impactos positivos após uns 
oito anos de implementação”, prevê. No 

entendimento dele, o projeto do Vale do 
Pinhão não deve ser visto como concor-
rente da Cidade Industrial e não exclui a 
necessidade de ações de integração, ur-
banização e revitalização da CIC. 

Na visão da prefeitura, esta ponte, 
entre aspas, entre a Cidade Industrial, 
localizada na região sul e o novo em-
preendimento é feita também a partir 
das entidades que somam ao projeto. 
“O Vale do Pinhão tem a FIEP como 
um dos grandes e principais players, 
cujo objetivo é trazer inovação para as 
indústrias. O impacto essencial é pro-
mover inovação, e consequentemente 
geração de empregos de alta perfor-
mance”, defende Francisco, da Agência 
de Desenvolvimento.

O projeto do 
Vale do Pinhão 

não deve ser 
visto como 

concorrente da 
Cidade industrial 

e não exclui a 
necessidade 
de ações de 
integração

trata-se de uma 
política interessante, 

no entanto deve 
estar alinhada com 

vários atores da 
sociedade 

SILVESTRE LABIAk JR

Vale do Pinhão 
e Cidade industrial 

não podem se ignorar 
INOVAçõES TECNOLóGICAS DEVEM SERVIR E COMPLEMENTAR

PRODuçãO Já ExISTENTE NA CIDADE INDuSTRIAL 
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Com relação à 
CiC, espero que a 

prefeitura, agência de 
desenvolvimento e o 

próprio iPPuC tenham 
um novo Plano diretor 

para revitalização 
deste importante polo 
industrial do sul do 
Brasil, integrando 

cada vez mais a 
região com a própria 
Curitiba, melhorando 

a infraestrutura 
urbana, de logística 
e segurança para as 
pessoas que vivem e 
trabalham naquela 

região
SILVESTRE LABIAk JR, 

Departamento Acadêmico de Mecânica 
(Damec), da universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (uTFPR)

VaLe dO PinhãO

PROjetO deVeRia aPROVeitaR 
aRquitetOs LOCais
o engenheiro paulista Jorge Wilheim é 
conhecido pela autoria do Plano diretor de 
curitiba (1965), que desenhou o urbanismo 
da capital paranaense da forma como o 
conhecemos. os eixos de integração são 
proposição dele. Embora também tiveram 
impacto sobre a formação de uma cidade 
excludente. 
Para ir à contramão desse histórico, o 
arquiteto Fabio batista relembra que uma 
demanda sobre o Vale do Pinhão é a realização 
de concursos para aproveitar arquitetos 
paranaenses.
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a conexão entre 
os projetos está 

justamente nessas 
indústrias buscarem 

inovações para 
se manter no 

mercado, também 
como estratégia 

para continuarem 
competitivas e 

atuantes. assim 
sendo, estas indústrias 

certamente poderão 
e deverão contar 

com o ecossistema 
de Curitiba. assim, 
as indústrias CiC 

podem contar com o 
ecossistema quando 

sentirem a necessidade 
de buscar inovações

TIAGO FRANCISCO,  
Agência Curitiba de Desenvolvimento

instituições enVOLVidas 
» Associação comercial do Paraná (AcP);
» Federação do comércio de bens, serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio);
» Federação das indústrias do Estado do Paraná (Fiep);
» Puc-PR;
» serviço de Apoio às micro e Pequenas Empresas do Paraná (sebrae);
» uFPR;
» universidade Positivo;
» uTFPR.

Pedro carrano
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PeRFiL Pedro Carrano 
JoRnAlisTA Pedro carrano

CONHEçA O PERFIL 
DOS POLIVALENTES 
DA PREFEITuRA QuE 

TRABALHAM Há  
DÉCADAS NO zOOLóGICO, 
MAS SãO DESCONHECIDOS 

DO PúBLICO

em pleno 
zoológico 

expos
tOs
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PeRFiL

exposição 
a doenças 

Outro detalhe pouco co-
nhecido é a exposição à 
contaminação por leptos-
pirose. Ratos são comuns 
em meio à água parada e 
comida dos animais. Os 
polivalentes acabam de-
senvolvendo as próprias 
gambiarras para que a 
água escoe sem que pre-
cisem mexer nela. 

Os tratadores estão 
em contato direto com 
esse tipo de comida e 
fezes. Os equipamentos 
de proteção individu-
al (EPI) são precários, 
o que piora ainda mais 
à exposição a doenças. 
“Ficamos uns dois anos 
com a mesma botina”, 
protesta Elias. 

O senhor Hamilton é um traba-
lhador polivalente do serviço 
público municipal. Ele entra na 

sede do sindicato e logo exibe a mão di-
reita com três dedos perdidos e o braço 
com uma cicatriz profunda. Há mais de 
dez anos, servia comida ao chimpanzé do 
zoológico municipal de Curitiba quando 
sofreu um ataque. 

Cães do mato, lobo guará e outros ani-
mais, quando precisam ser vacinados ou 
tratados, devem ser imobilizados pelos 
polivalentes. Animais maiores como os 
felinos recebem tranquilizantes. Animais 
médios, não. “Tem que segurar o pescoço, 
isso é feito escondido para o público não 
ver”, o senhor Elias, também polivalente. 

Dias depois, Hamilton e Elias condu-
zem a reportagem, em visita ao parque pú-
blico, no setor de confinamento, que não é 
visível a quem visita o passeio. Eles mos-
tram que, mesmo na estrutura precária e 
de madeirite das jaulas, precisam estar em 
contato com animais que revelam os den-
tes, caso da queixada. 

Na parte da manhã, ou no meio da 
tarde, geralmente às segundas-feiras, os 
tratadores precisam se confrontar com os 
bichos, usando um método que assustaria 
até mesmo um herói hollywoodiano da 
sessão da tarde. Ao lado do risco, impera a 
desmotivação de uma categoria que nunca 
teve um plano de carreira, por exemplo, 
que bateu na trave na gestão Fruet. 

DentrO DO 
recintO DOs 

felinOs, O mAis 
ADmirADO DO 
pArqUe, entre 

jAUlAs De 
OnçAs e pUmAs, 

HAmiltOn 
revelA, pArA 

temOr De qUem 
presenciA, 

cOmO A 
estrUtUrA 

DAs jAUlAs é 
envelHeciDA. 
Um cADeADO 

sepArA O 
rUgiDO DA OnçA 
DA repOrtAgem. 

“A pOpUlAçãO 
nãO sAbe, AcHA 
qUe tUDO ficA 

linDO”, Diz. 
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ataques de harpia e desvalorização 

Os servidores polivalentes, alocados 
para a função de tratadores, guardam 
cicatrizes de encontros duros e inimagi-
náveis com a garra da harpia, a mordi-
da da queixada (tipo de porco do mato 
selvagem) ou mesmo o ataque de um, 
aparentemente, inofensivo papagaio. 

Tudo isso sem qualquer compensa-
ção financeira, a partir de desigualda-
de entre os funcionários do zoológico, 
sem contar a confusão na descrição de 
cargos e funções. “Nós é que não so-
mos tratados”, desabafa o tratador. 

Os tratadores fazem um serviço pesa-
do e com risco sério à saúde. Sua demanda 
é pela atual gratificação de risco somada a 
uma gratificação prevista em lei. Porém, 
atualmente, cada funcionário pode optar 
apenas por um dos dois benefícios. 

Esta situação já acontece com os 
servidores públicos dos cemitérios, 
pelo fato de que estão em contato com 
exumação de cadáveres. Porém, os po-
livalentes do zoológico mostram que 

estão em contato com fezes, restos de 
animais, expostos também às doenças 
que os bichos possam contrair. “Queria 
aumento de 30% para 40% igual ao ve-
terinário”, exclama Elias. 

O senhor Reinaldo é polivalente 
em quase tudo. O servidor atua em 
cada um dos nove setores de tratamen-
to do zoológico. Como o quadro de 
funcionários está envelhecido, são 30 
ao todo, se alguém se ausenta por mo-
tivo de doenças, é preciso repor a vaga 
no improviso. No fundo, todos tiveram 
que aprender a ser tratadores. 

um funcionário, que preferiu não 
se identificar, explica que os principais 
gastos hoje com estrutura se referem à 
alimentação, folha de pagamento, ma-
nutenção do parque, medicação animal. 
“Não temos efetivo suficiente”, admite. 
Os funcionários reforçam a necessidade 
de o caráter do parque manter-se públi-
co e gratuito. Porém, pedem que haja 
valorização para os funcionários.

Os polivalentes do 
zoológico mostram 

que estão em contato 
com fezes, restos de 
animais, expostos 

também às doenças 
que os bichos 

possam contrair
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CuLtuRa Andréa Rosendo 
JoRnAlisTA

quem não gosta
de cultura popular 
bom sujeito não é
BAIRROS AFASTADOS DO CENTRO 
Ou EM REGIõES COM ALTA 
VuLNERABILIDADE SOCIAL 
PERDEM ATIVIDADES ARTíSTICAS E 
CuLTuRAIS NA GESTãO GRECA

A qualidade de vida dos moradores 
de Curitiba depende da qualidade 
dos serviços públicos oferecidos 

pela prefeitura nas áreas de segurança, de 
saúde, de educação, esporte, de lazer e cul-
tura. Na capital do Paraná, dado o preva-
lecimento da diversidade cultural, o patri-
mônio cultural é plural, com manifestações 
de remanescentes das culturas indígenas, 
africanas, europeias, japonesa, árabe, hai-
tiana, entre outros. No entanto, como afir-
mam artistas e produtores culturais locais, 
o município vive um momento de crise na 
gestão das políticas culturais. 

A crise iniciou após a posse do prefei-
to Rafael Greca. Já no primeiro mês da sua 
gestão, Greca cortou a Oficina de Música, 
um espaço de referência na formação musi-
cal e de intercâmbio de musicistas de dife-
rentes partes do país e de outros lugares do 
mundo. Para a jornalista e produtora cultu-
ral Anaterra Viana, a Oficina é um dos vá-
rios cortes que o prefeito realizou na área da 
cultura, somada às várias ações que inviabi-
lizam projetos inovadores que estavam sen-
do conduzidos pela gestão anterior. “Agora 
vemos os inúmeros outros cortes que estão 
sendo feitos na gestão em relação às políti-
cas públicas culturais que já não eram po-
líticas públicas que garantiam totalmente o 
funcionamento da cultura na cidade. Desde 
o seu orçamento - que é o menor orçamento 

e o mais baixo de todas as secreta-
rias da cidade - sempre tivemos esse 
debate na cidade de que faltavam 
políticas públicas”, pontua Anaterra.

Segundo a ativista, as políticas 
públicas em Curitiba eram fomen-
tadas pelo Fundo Municipal de Cul-
tura, pelo Mecenato e pelos eventos 
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A democratização da cultura é im-
portante para possibilitar maior 
acesso das pessoas aos bens cul-
turais que já existem. Até o ano 
passado, além dos grandes eventos 
realizados no centro, a Fundação 
Cultural de Curitiba (FCC) tam-
bém contava com os saraus popula-
res, uma ação itinerante que, desde 
2014, mobilizava pessoas, artistas 
e plateia nas dez regionais do mu-
nicípio  (Cidade Industrial, Portão, 
Pinheirinho, Tatuquara, Boqueirão, 
Bairro Novo, Cajuru, Santa Felici-
dade, Boa Vista e Matriz). 

Os mais de 65 saraus organiza-
dos nas comunidades aconteceram 
nos mais diferentes espaços, como 
escolas, associações de moradores, 
clubes de mães, paróquias, casas da 
leitura e auditórios das Ruas da Ci-
dadania. Os encontros promoveram 
a expressão da arte popular. “Sem-
pre debatemos e discutimos a des-
centralização da cultura da cidade 
de Curitiba. Temos a cultura peri-
férica, que tem outro recorte, o Hip 
Hop, o samba - mesmo negando que 
existe -, enfim, temos várias culturas 
acontecendo na cidade e são os bair-
ros que nos trazem essa diversidade 
cultural que vinha sendo fomentada 
por esse programa. Na gestão Greca 
não existe mais. Além de não rea-
lizar o que prometeu na campanha, 
ele ainda cortou um monte de pro-
gramas, verbas, políticas públicas e 
investimentos que tinham na gestão 
passada”, denuncia Anaterra apon-
tando que o atual prefeito se utilizou 
da pauta da cultura para se eleger, 
enganando muitas pessoas do meio 
cultural que acreditaram em suas 
promessas e plano de governo. 

democratização 
do acesso à cultura 

cido marques/Fcc

Prefeito tem priorizado ações culturais no centro da cidade em detrimento dos bairros

Anaterra Viana

Arquivo Pessoal

Foi feito corte no Mecenato e no Fundo, cortaram a 
Corrente Cultural.  também cortaram o programa 
da cultura nos bairros que não só levava a cultura 

nos bairros como fomentava as culturas locais
ANATERRA VIANA

realizados nas gestões dos últimos pre-
feitos como a Virada Cultural e Cor-
rente Cultural, que atraiam pessoas de 
diversos locais, inclusive moradores de 
bairros mais distantes, mas, com a atual 
administração, tudo isso acabou. “Ago-
ra na gestão Greca não temos nem o mí-
nimo que tínhamos antes. Foi feito cor-
te no Mecenato e no Fundo; cortaram a 
Corrente Cultural. Também cortaram o 
programa da cultura nos bairros - cons-
truído na gestão do ex-prefeito Gustavo 
Fruet – que não só levava a cultura nos 
bairros como fomentava as culturas lo-
cais”, elenca. 
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CuLtuRa

Descentralizar as ações culturais é fo-
mentar as diversas culturas locais exis-
tentes em Curitiba. É fato que a maioria 
da oferta de bens culturais ainda se con-
centra no centro da cidade, no entanto, 
produtores e gestores culturais, artistas 
e fazedores de cultura estão espalhados 
por todo o município. Então, segundo 
o músico, bonequeiro, carnavalesco e 
artista, Itaercio Rocha, nada mais justo 
que repensar o próprio funcionamen-
to das regionais. “As regionais preci-
sam ser mais autônomas, assim como 
é importante que as ações nos bairros 
– via prefeitura – continuem e sejam 
reinventadas. A população dos bairros 
deve se articular com as regionais, com 
comerciantes locais, vendedores ambu-
lantes para fortalecer as culturas em to-
dos os lugares. É preciso novas formas 
de agir”, defende Rocha, que também é 
um dos fundadores do bloco de carna-
val Garibaldis e Sacis. 

Segundo o artista, a cultura ocor-
rendo no centro ou no bairro mobiliza 
vários atores sociais, gerando renda 
tanto para comércio local como para 
os cofres públicos, bem como oportu-
nizando relações mais saudáveis. “So-
mos a ponta mais fraca. O dinheiro que 
vai para o artista é muito pouco. Numa 
saída do Garibaldis e Sacis, que já re-
uniu mais de 20 mil brincantes, se 10 
mil pagam o transporte público quem 
ganha são os cofres públicos. Assim, o 
entendimento deveria ser o seguinte: a 
gente não gasta com cultura, a gente a 
promove. A cultura que não vai para os 
bairros ou não traz as pessoas dos bair-
ros para o centro não possibilita a troca 
de afetos, que é indispensável para a 
boa saúde. Cultura é importante para a 
comunidade, não só do ponto de vista 

descentralizar  
a cultura

é preciso diálogo com a comunidade. entender o que 
está acontecendo no bairro e construir estratégias. 

Precisamos ouvir as narrativas desses lugares. nós, 
muitas vezes achamos que temos que levar cultura, 

mas na verdade temos que aprender com o lugar
IGOR VITORINO DA SILVA

itaercio Rocha, lançamento da campanha de lutas 2017 do sismuc

cultural e antropológico, mas físico e 
emocional também”, observa. 

Para Rocha, todos são beneficiados 
quando a cultura é descentralizada. “O 
comércio vende mais, as pessoas ga-
nham a oportunidade de conversar, de 
trocar afetos e conhecimentos, de afir-
mar sua identidade como cidadão de 
determinado bairro. Mas descentra-

lizar não é somente levar cultura aos 
bairros. É também trazer os morado-
res dos bairros para os teatros, came-
ratas e outros espaços que concentram 
a rede de cultura, pois a sustentação 
destes espaços vem das contribuições, 
ou seja, dos impostos dos munícipes 
e eles precisam ter acesso à cultura e 
com qualidade”, destaca.
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o professor igor Vitorino da silva, 
professor do instituto Federal do Paraná 
(iFPR) - campus Pinhais, que desenvolve 
projetos culturais em bairros pobres da 
região metropolitana, partilha do mesmo 
pensamento, mas ressalta que a política 
cultural nos bairros não pode ser formatada. 
“é preciso diálogo com a comunidade. 
Entender o que está acontecendo no bairro 
e construir estratégias. Precisamos ouvir 
as narrativas desses lugares. nós, muitas 
vezes achamos que temos que levar cultura, 
mas na verdade temos que aprender com o 
lugar. Entendendo os interesses plurais das 
pessoas, podemos criar um espaço para levar 
outras formas culturais e disputar hegemonia 
com as culturas massificantes”, argumenta.

as regionais precisam 
ser mais autônomas, 

assim como é 
importante que as 

ações nos bairros – via 
prefeitura – continuem 

e sejam reinventadas. a 
população dos bairros 
deve se articular com 

as regionais, com 
comerciantes locais, 

vendedores ambulantes 
para fortalecer as 

culturas em todos os 
lugares. é preciso novas 

formas de agir
ITAERCIO ROCHA
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MuLheRes Maria Aparecida Martins Santos  
cooRdEnAção dE mulHEREs do sismuc

era previsível que na gestão do 
prefeito Rafael Greca as mu-
lheres não tivessem vez e voz, 

pois o seu plano de governo não fez uma 
única menção às mulheres. A gestão do 
“Volta Curitiba” não está sintonizada 
com a luta das mulheres, desconhece o 
combate às desigualdades entre homens 
e mulheres e ignora a garantia de par-
ticipação, o atendimento, o respeito e 
o direito pleno a todas as mulheres de 
Curitiba, observando as diferenças étni-
cas-raciais, geracionais, entre outras.

Curitiba, de fato, deu um passo 
atrás. Excluiu a Secretaria Municipal 
da Mulher, uma pasta que na gestão an-
terior desenvolvia políticas de combate 
à violência doméstica e de promoção 
à atenção integral à saúde da mulher, 
bem como promovia a valorização das 
curitibanas em toda a sua diversidade. 
Além disso, o Conselho Municipal dos 
Direitos das Mulheres(CMDM) ficou 
engessado e burocratizado, impedindo, 
em alguma medida, o efetivo controle 
social em relação às pautas que unifi-
cam a luta das mulheres.

O avanço dessa gestão foram os ve-
lhos preconceitos dirigidos às mulheres. 
Para além de indicar um homem para a 
pasta que iria tratar de políticas para 
mulheres logo no início da ges-
tão, Rafael Greca ignorou o 
nosso preparo e protagonismo 
para lidar com nossas próprias 
demandas. Após repercussão 
do fato nas mídias sociais, a 
foto de secretário foi retirada 
do site, gerando o debate so-
bre o destino da Secretaria das 
Mulheres, justamente em um 

as mulheres não vão 
fazer o jantar 

Fomos às ruas 
protestar contra 

piadinhas machistas 
do prefeito Rafael 
Greca dirigidas às 

servidoras do serviço 
público municipal  

de saúde

momento de visibilidade de crimes 
bárbaros de feminicídio no país, em 
Curitiba e Região Metropolitana.

O prefeito também não enten-
deu que “mexeu com uma, mexeu 
com todas”. Sim, fomos às ruas 
protestar contra piadinhas machis-
tas do prefeito Rafael Greca dirigi-
das às servidoras do serviço públi-
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a luta das mulheres trabalhadoras
é pautada pelo fim da opressão a sua classe, 

raça, diversidade de gênero e geração

seja em nível individual e particular 
ou no nível público e da vida coletiva. 
Também é necessária a ampliação dos 
serviços de saúde e assistência social. 

As trabalhadoras curitibanas, que já 
convivem com a realidade da dupla e 
até tripla jornada não vão fazer o jantar 
quando terminarem as suas atividades 
profissionais. Muitas das servidoras 
lidam com responsabilidades do lar e 
participam da militância sindical. No 
entanto, não vão aceitar políticas pú-
blicas assistencialistas que reforcem 
apenas a feminilidade, ou seja, ações e 
estratégias para a dominação patriarcal 
das mulheres que se transformam em 
ferramentas para mantê-las em posi-
ções sociais inferiores às dos homens. 

Entendemos que não basta criar uma 
coordenadoria de política para as mulhe-
res dentro de uma coordenadoria geral 
de direitos humanos. É preciso garantir 
recursos, dotação orçamentaria para a 
criação da Secretaria Municipal de Po-
líticas para as Mulheres e implementar 
políticas, programas e ações baseadas 
no Plano Nacional de Políticas para 
Mulheres 2013 -2015, da Secretaria 
Nacional de Políticas Para as Mulheres, 
defendidas pela pluralidade dos movi-
mentos e organizações de mulheres e fe-
ministas que garantam direitos, avanços 
e respeito nas relações de igualdade para 
homens e mulheres em Curitiba.

A luta das mulheres trabalhadoras 
é pautada pelo fim da opressão a sua 
classe, raça, diversidade de gênero e 
geração. O prefeito fala em “criação de 
um grupo de estudos para encaminha-
mentos das propostas” sobre a questão 
da mulher, mas não fez o mesmo quan-
do decidiu encher a cidade de asfalto. 
Assim, diferente do que expõe Rafael 
Greca, vamos falar sim de empodera-
mento das mulheres e vamos exigir que 
a administração municipal esclareça o 
seu posicionamento em relação ao fu-
turo das políticas públicas para as mu-
lheres na cidade de Curitiba.

co municipal de saúde. Na ocasião, ele 
disse que colocaria atendentes mais 
“bonitas e simpáticas” para a popula-
ção não ficar tão irritada.

Assim, nós, mulheres sindicalistas, 
lutamos para que as nossas conquistas 
obtidas nos últimos anos sejam manti-
das. A radicalidade no enfrentamento 
à violência contra a mulher se dá por 

meio da aplicação efetiva da Lei n.º 
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha). Para tanto, é neces-
sário que a gestão amplie e implemen-
te políticas públicas que garantam os 
serviços de atendimento, a segurança e 
a proteção de mulheres e meninas em 
todas as situações de violência domés-
tica e familiar, de abuso e agressões, 
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ADERE - MG

1 Entregar as terras brasileiras 
para o capital estrangeiro;

2  Acabar com a Previdência e 
aposentadoria dos trabalhado-
res/as rurais. Afetando em espe-
cial as mulheres;

3  Liberar a exploração do traba-
lho escravo e impedir qualquer 
punição aos criminosos;

4  Legalizar o pagamento do sa-
lário dos assalariados rurais com 
comida e aluguel.

5  Acabar com a reforma agrária, 
e destruir o Incra;

6  Acabar com as políticas públi-
cas voltadas para a agricultura 
familiar, camponesa e assenta-
mentos, como os programas de 
Habitação rural, a educação no 
campo (Pronera), aquisição de 
alimentos (PAA) , apoio semen-
tes e assistência técnica;

7  Estimular a venda dos lotes dos 
assentados através da titulação 
privada e individual;

8  Acabar com  a demarcação de  
terra dos povos Indígenas, Quilom-
bolas e  reservas ambientais,bem  
como retirar  direitos dos pesca-
dores, ribeirinhos e outras comu-
nidades tradicionais;

9  Liberar o uso dos agrotóxicos 
e produtos transgênicos,. Retirar 
sua  identificação nos rótulos;

10  Perdoar as multas, dívidas e 
impostos bilionários do latifúndio 
e  agronegócio com Estado;

11  Entregar as riquezas para as 
empresas estrangeiras: o petróleo 
do pré-sal, os minérios, a energia 
elétrica, a biodiversidade e a água; 

12 Privatizar as empresas públi-
cas rentáveis , como a Petrobras,  
Caixa, Correios, Banco do Brasil, 
Eletrobras e entrega da Base de 
Alcântara. Priorizar o capital es-
trangeiro e submetendo a polí-
tica externa aos interesses dos 
Estados Unidos. 

MOBILIZE-SE PARA  
IMPEDIR ESSE PLANO!

DIGA NÃO!  
PLANO DOS RURALISTAS E DO GOVERNO GOLPISTA 

AS 12 MEDIDAS DO GOVERNO TEMER CONTRA A  
AGRICULTURA E O POVO BRASILEIRO
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Caixa, Correios, Banco do Brasil, 
Eletrobras e entrega da Base de 
Alcântara. Priorizar o capital es-
trangeiro e submetendo a polí-
tica externa aos interesses dos 
Estados Unidos. 

MOBILIZE-SE PARA  
IMPEDIR ESSE PLANO!

DIGA NÃO!  
PLANO DOS RURALISTAS E DO GOVERNO GOLPISTA 

AS 12 MEDIDAS DO GOVERNO TEMER CONTRA A  
AGRICULTURA E O POVO BRASILEIRO
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3 CLiques
Manoel RaMiRes e ChiCo CaMaRgo/CMC
TexTo: Manoel RaMiRes

A “casa do Povo” só lhe pertence quando atende aos 
interesses dos políticos. Pelo menos é o que parece 
quando a população tentar impedir que leis sejam 

aprovadas contra sua vontade. Em brasília, a reforma traba-
lhista e o impeachment foram aprovados sobre forte apara-
to policial. o mesmo ocorreu no Rio de Janeiro, são Paulo 
e Paraná, quando servidores públicos e estudantes foram 
alvos de massacres. seguindo a tendência de dialogar com 
o cassetete, o prefeito Rafael Greca (Pmn) encaminhou 
projeto de lei com pacote de maldades sem antes dialogar 
com os municipais. o prefeito, por meio de sua bancada e 
líder de governo, Pier Petruziello (PTb), aprovou regime de 
urgência para as votações que tomavam direitos dos tra-
balhadores. Nem quatro ocupações foram suficientes para 
impedir o pacotaço. A luta e a truculência ficam registradas 
em imagens que revelam o autoritarismo desses tempos.

chico camargo/cmc

m
an
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Pacotaço da pancadaria
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3 CLiques manoel ramires 
jornalista
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Manoel Ramires
JoRnAlisTA

CaPa

Primeiro ano da gestão é marcado 
Por autoritarismo e oligarquia

dom
grequinha ii
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"Voooooolta,
curitiba"

com este slogan, Rafael Greca (PMN) retornou a pre-
feitura de Curitiba após 21 anos (o primeiro mandato 
foi de 1993 a 1996). Eleito com 461.736 votos, me-

nos do que a metade dos votos brancos, nulos e de seu adver-
sário Nei Leprevost (PSD) (568 mil somados), ele prometia 
transformar a cidade, tornando-a novamente cartão-postal e 
modelo para o Brasil. Greca não mentiu, nesse caso. Após 
iniciar sua gestão com uma embolia pulmonar que o afastou 
da gestão por alguns dias em janeiro, o novo prefeito colocou 
mãos à obra. Ele aplicou à risca a volta cartilha neoliberal da 
época em que governou: menos serviços públicos, mais im-
postos para a população e mais Estado para os empresários. O 
grupo de Beto Richa (PSDB), governador do Paraná, voltava 
a comandar a capital.
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De cara, Dom Greca tomou duas decisões polêmicas. 
Primeiro cancelou a realização da Oficina de Música de 
Curitiba estimada em R$ 900 mil. Depois mandou apagar 
os feitos do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) do site da 
Prefeitura. A atitude autoritária não passou despercebida 
pelos curitibanos. Em março, com pouco mais de 60 dias 
de gestão, a página da Prefeitura de Curitiba lançou en-
quete questionando se “os serviços da Prefeitura de Curi-
tiba, nesta nova gestão, melhoraram?”. O prefeito saiu 
derrotado na consulta. Pelo menos 55,3% dos “súditos” 
disseram que os serviços pioraram, o que obrigou a comu-
nicação a retirar a pesquisa do ar. 

Nessa época, a cidade já respirava os ares de reajuste da 
passagem de ônibus. Além de não entregar nenhum ônibus, 
a primeira medida do prefeito foi aumentar a tarifa para os 
passageiros de R$ 3,70 para R$ 4,25. Greca ainda acabou 
com a tarifa domingueira. um mês antes, o prefeito era fla-
grado em jantar com Donato Gulin, que junto com a família 
é dono de 70% das linhas do transporte coletivo da capital.

Aliás, as portas da Prefeitura de Curitiba estão abertas 
para os empresários e fechadas para os trabalhadores. De 
um lado, Greca se utiliza das redes sociais para ofender ser-
vidores públicos e sindicatos, a quem chama de ervas dani-
nhas, preguiçosos, entre outros. Em um episódio polêmico, 
após uma servidora ser agredida na uPA Boa Vista, o pre-
feito teria dito que colocaria recepcionistas mais bonitas. A 
graça foi repudiada pelo Sismuc. Em vídeo, servidoras afir-
maram que necessitavam de mais estrutura e respeito, não 
de piadas. Esse é apenas um episódio dos muitos que Greca 
teve com os trabalhadores durante a aprovação do Paco-
te de Maldades que congelou salários e planos de carreira, 
criou a Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal que, na 
prática, retira mais recursos para os serviços públicos da ci-
dade, e ainda aumentou alíquotas do Instituto Municipal de 
Previdência de Curitiba (IPMC) de 11% para 14% e do ICS 
de 3,14% para 3,9% (em discussão em dezembro de 2017). 

Do outro lado, porém, os reajustes para as castas em-
presariais foram contínuos e generosos, como informa 
a professora Josete (PT), que está na bancada de oposi-
ção: “Os grandes contratos têm sido renovados acima da 
inflação. A Risotolândia teve um acréscimo de 14,58% 
no período aproximado de um ano. Além disso, outros 
grandes contratos como limpeza, tecnologia foram re-
novados sem licitação, com aval do Tribunal de Contas 
(Contratos de Emergência). No caso do ICI (tecnologia), 
o contrato é de gestão e, segundo a Prefeitura Municipal, 
não houve nenhuma empresa interessada em participar e 
apresentar propostas”, aponta Josete em entrevista que 
pode ser lida nesta edição.

CaPa

PacotaÇo
&

conFlitos
Seguindo o receituá-
rio de Maquiavel que 
aconselha fazer todas 
as maldades no início 
de gestão, Rafael Gre-
ca encaminhou projeto 
de lei à Câmara Municipal 
de Curitiba em março sem 
antes ter discutido com 
os sindicatos. O “Plano de 
Recuperação”, conhecido 
como “Pacote de Malda-
des” atacou diretamente os 
servidores públicos. Com 
o argumento de que a ci-
dade estava sem receitas, a 
proposta era congelar vencimen-
tos até 31 de outubro. No entanto, quando essa data 
chegou, a administração oficializou o congelamento. 
“A proposta do prefeito Rafael Greca (PMN) não é 
conceder o reajuste. É zero. Apesar dos estudos, a 
gente não consegue antecipar qualquer quadro”, sen-
tenciou Haroldo Neves, secretário de recursos huma-
nos, no último dia de outubro.

Essa decisão gerou prejuízos financeiros aos tra-
balhadores acima de 35%, segundo o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (DIEESE). Era apenas o ato final de um governo 
que em 2017 aumentou alíquotas e ainda sacou R$ 
600 milhões do IPMC (a prefeitura abate o valor que 
deveria repassar ao Instituto).

Com isso, o reinado de Greca reduziu as despesas 
com pessoal de 50,6% no primeiro trimestre de 2017 
para 44,43% no projetado para janeiro de 2018. Para 
se ter uma ideia, o zero de reajuste se tornou o pior ín-
dice histórico, de acordo com levantamento do DIEE-
SE. As maiores perdas salariais haviam ocorrido na 
era do prefeito Cássio Taniguchi, entre 2000 a 2003. 



beto moraes (Psdb)
bruno Pessuti (Psd)
mauro bobato (PodEmos)
Fabiana Rosa (Psdc)
colpani (Psb)
oscalino do Povo (PodEmos)
Hélio Wirbiski (PPs)
dona lourdes (Psb)
Paulo Rink (PR)
Kátia dittrich (sd)
Ezequias barros (PRP)
Rogério campos (Psc)
maria manfron (PP)
mauro ignácio (Psb)
Geovane Fernandes (PTb)
cristiano santos (PV)
osias moraes (PRb)
Julieta Reis (dEm)
dr. Wolmir (Psc)
Pier Petruzziello (PTb)
maria letícia Fagundes (PV)
sabino Picolo (dEm)
Tiago Ferro (Psdb)
Toninho da Farmácia (PdT)
serginho do Posto (Psdb)
Tico Kuzma (PRos)
Zezinho do sabará (PdT)

BANCADA
DO PACOTAÇO 
DA MALDADE

essa decisão gerou prejuízos 
financeiros aos trabalhadores acima 

de 35%, segundo o dieese

Naqueles quatro anos, os reajustes foram abaixo da inflação. 
O menor índice foi de 3,92%, em 2000.

O sacrifício imposto aos servidores não ocorreu de mão 
beijada. Desde que a bancada de situação, liderada pelo ve-
reador Pier Petruziello (PTB), aprovou sucessivos regimes de 
urgência, a Câmara Municipal foi ocupada quatro vezes na 
tentativa de impedir a aprovação das leis. Mas como Greca 
não estava disposto a recuar em suas maldades, a sessão que 
aprovou o pacotaço em 26 de junho ocorreu na ópera de Ara-
me com apoio do governo do estado, que liderou a repressão 
policial. Para a retirada de direitos, a Câmara Municipal pre-
sidida por Serginho do Posto (PSDB), gastou R$ 101 mil dos 
cofres públicos. 27 vereadores foram favoráveis ao pacotaço. 
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terceiriZaÇão
Se não bastasse atacar os servidores municipais, o prefeito 
também tomou medidas para terceirizar serviços públicos. 
Ele conseguiu aprovar na Câmara Municipal projeto de lei 
que permite a utilização de Organizações Sociais em Curiti-
ba. As OSs são rejeitadas no Brasil por serem alvo de denún-
cias de corrupção e falta de transparência.

Contudo, em novembro, uma liminar suspendeu as OSs 
na saúde e na educação, desagradando Greca. Na decisão, o 
juiz Eduardo Lourenço Bana, da 4ª Vara da Fazenda Pública 
de Curitiba, alega que  “não resta evidenciado nos autos a 
escassez de recursos públicos ou de pessoal para a correta 
prestação dos serviços públicos de saúde nas unidades de 
Pronto Atendimento por meio da Administração Pública di-
reta ou indireta”. 

CaPa

R$ 39 
milhões 
a menos 
e mais 
buracos na 
saúde
o dinheiro que sobra no asfalto 
falta na saúde. de acordo com 
o procurador do ministério 
Público de contas do Paraná, 
Gabriel lèger, curitiba retirou 
R$ 39 milhões do orçamento 
da saúde. o orçamento cai de 
R$ 1,669 bilhão para R$ 1,630 
bilhão.

Dinheiro
para 
pirotecnia
mesmo alegando não ter 
dinheiro para pagar o reajuste 
dos servidores municipais, 
não faltou dinheiro para as 
pirotecnias do fim de ano. De 
acordo com o Diário Oficial, 
Greca gastou R$ 424 mil em 
lâmpadas, estrelas, estruturas de 
ferro, vasos de cerâmica e outros 
adereços para o “natal de luz”.

R$ 150 milhões
para saúde das ruas 

no primeiro ano de mandato, a prioridade de Greca é a "saúde dos 
amortecedores e pneus dos carros". Em novembro, a prefeitura firmou 
convênio com a caixa Econômica Federal e com o banco do brasil em 

R$ 120 milhões para asfaltar ruas de saibro. Em outro acordo, com 
o governo do estado, Greca consegui mais R$ 30 milhões para fresa 
e recape de 47,32 quilômetros de asfalto em 59 ruas da cidade. Esse 
valor é suficiente para construir 33 novos cmeis (na gestão anterior, 

um equipamento saia por R$ 4,5 milhões na média).
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Em 2017, o prefeito também decidiu aumentar impostos para 
os mais pobres. Os vereadores de Curitiba aprovaram o projeto 
que desvincula a taxa de lixo do IPTu de Curitiba por 29 a fa-
vor a 2 contrários. Eles votaram também emenda do vereador 
Bruno Pessuti (PSD) que estabelece isenção de 50% para imó-
veis até R$ 140 mil e para clubes e igrejas. Greca ainda ten-
tou aumentar o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI) na casa dos R$ 300 mil, mas perdeu a primeira batalha. 
Esse confrontos foram retomados em dezembro e vencidos. 
Em um, Greca aumenta o Imposto Predial e Territorial urbano 
(IPTu) em 4% para imóveis residenciais e 7% para terrenos. 
Foram 26 votos favoráveis ao impostaço. Ele também reapre-
sentou projeto que reajusta o Imposto Sobre Serviços (ISS), 
mudança que “impactaria, por exemplo, os serviços prestados 
para o SuS (Sistema único de Saúde), atualmente isentos”, 
como explica a imprensa da Câmara Municipal.

Para o vereador Felipe Braga Cortes (PSD), a "solução" 
escolhida pelo prefeito em aumentar impostos para enfrentar a 
crise prejudica a população. “São medidas adotadas sem pla-
nejamento, ou seja, não se discute nem se quer com os setores 
que serão impactados diretamente com as alterações para se 
ter uma avaliação se tais medidas realmente atenderão as ne-
cessidades orçamentárias. É necessário um estudo de impacto, 
uma avaliação até mesmo via pesquisa do que foi adotado em 
outros municípios para saber se realmente a medida que está 
sendo proposta é viável e solucionadora para a cidade” argu-
menta. Veja nessa edição entrevista na íntegra.

imPostaÇo

Greca, primo 
de Richa, 
parente de 
Sérgio Moro
Poucos sabem que carlos Alberto 
Richa, piloto de corridas e 
governador do Paraná, é primo de 
Rafael Greca de macedo, prefeito 
de curitiba. Ambos descendem do 
capitão manuel Ribeiro de macedo, 
um potentado local escravista do 
início do século XiX no Paraná. 
beto descende do clã macedo pela 
genealogia da sua mãe, Arlete Vilela 
Richa. na verdade, as mulheres 
estão em todos os lados, atrás, do 
lado e muitas vezes na frente da 
estratégia social dos emergentes 
e dos novos atores econômicos e 
políticos. Rosângela moro, esposa 
do juiz sérgio moro, é outra prima 
e descendente do capitão manuel 
Ribeiro de macedo, bem como boa 
parte da cúpula histórica do poder 
executivo, legislativo, judiciário, 
empresarial e cultural do Paraná. 

"Nepotismo, Parentesco e 
Mulheres”. Ricardo Costa de 
oliveira – sociólogo UFPR.

são medidas adotadas 
sem planejamento, ou seja, 
não se discute nem se quer 
com os setores que serão 
impactados diretamente

FELIPE BRAGA CORTES
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VEREADORA ExPERIENTE E PROFESSORA 
DA REDE MuNICIPAL DE ENSINO, JOSETE 
(PT) AVALIOu O PRIMEIRO ANO DA 
NOVA GESTãO DE GRECA. PARA ELA, O 
ANO ESTá MARCADO POR “ATITuDES 
AuTORITáRIAS DO PREFEITO E TAMBÉM 
DA POSTuRA SuBMISSA DA MAIORIA DAS 
VEREADORAS E VEREADORES”
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Raio X da Gestão Greca
professora josete 

Greca fez 
um ano autoritário

ataques ao ics 
Como presente de Natal aos ser-
vidores, o prefeito resolveu en-
caminhar à Câmara Municipal de 
Curitiba (CMC) o último item do 
Pacote de Maldades. Nele, Gre-
ca aumenta a alíquota do ICS de 
3,14% para 3,90%. A mensagem 
de número 65 revoga a contribui-
ção que a Prefeitura dá aos servi-
dores em caso de doenças graves. 
Os tratamentos que a prefeitura 
quer deixar de contribuir são para 
“tumores malignos; Mal de Han-
sen; Tuberculose; Moléstia da vis-
ta, possível de originar cegueira; 
Demência; Cardiopatias graves 
e doenças dos grandes vasos da 
base; insuficiência renal crôni-
ca com indicação de tratamento 
dialético ou transplante renal; 
Síndrome da imunodeficiência 
adquirida (SIDA/AIDS); Aci-
dentes vasculares cerebrais”.
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ÁGORa | quantos pedidos de in-
formação a senhora fez ao exe-
cutivo e os temas abordados?
PROFessORa jOsete | neste 
ano, encaminhamos 17 pedidos de in-
formações. desde o "balada Protegida" 
aos recursos da Prefeitura curitiba, pas-
sando por terceirizações via organiza-
ções sociais também. 

ÁGORa | do governo Fruet para 
o Greca, qual é a mudança do Le-
gislativo com o executivo? a Casa 
tem uma própria ou atua confor-
me os interesses do prefeito?
jOsete | infelizmente, o legislativo 
está mais submisso ao Executivo. Esta já 
era uma postura presente desde o pri-
meiro mandato em que atuo como ve-

readora. no entanto, acredito que a po-
sição dos vereadores piorou. os projetos 
do Executivo são aprovados com pou-
quíssimos questionamentos que partem 
apenas do bloco de oposição. Raramen-
te a base de apoio faz indagações. 

ÁGORa |  Muitas votações im-
portantes com transformações 
na vida de servidores públicos 
e aumento de impostos ocorre-
ram em regime de urgência. isso 
inviabilizou debates aprofun-
dados? Os vereadores votaram 
conforme orientação de banca-
da e podem ter votado sem ter 
todas as informações?
jOsete | certamente. como grande 
parte dos vereadores tem uma postura 

passiva, os regimes de urgência dificul-
tam ainda mais o debate e o aprofun-
damento dos temas. Acredito que mui-
tos vereadores votaram sem ter todas 
as informações necessárias e a com-
preensão do impacto destes projetos 
na vida das servidoras e servidores. Em 
relação aos projetos que previam au-
mento de impostos, houve a votação 
do projeto que tratava da desvincula-
ção da taxa de lixo do iPTu. os pro-
jetos que tratavam de alterações nas 
alíquotas do iTbi e iss foram retirados 
pelo Prefeito, foram reapresentados 
agora no mês de novembro (e apro-
vados), juntamente com o projeto que 
prevê a revisão da Planta Genérica do 
município e consequente reajuste do 
iPTu. Já foi aprovado regime de urgên-

Próxima parada, na conta de quem? 
O folhetim do transporte público de 
Curitiba ganhou novos capítulos no 
fim do ano. Greca (PMN), aliado das 
empresas, prometeu comprar 150 veí-
culos novos a partir de 2018. Neste 
ano ele reajustou a passagem em qua-
se 15% em uma inflação de 4,57% no 
acumulado dos últimos doze meses. 
Além disso, reajustou a tarifa técnica 
que é repassada às empresas de ônibus 
e prometeu utilizar recursos do FuC 
(Fundo de urbanização de Curitiba) 
na compra dos veículos. Já o ex-pre-
feito Gustavo Fruet (PDT) questionou 
se esse procedimento não burla o edi-
tal e também cobrou posicionamento 
de órgãos públicos como o Ministério 
Público (MP/PR) e Tribunal de Contas 
do Estado (TCE/PR). 

A consolidação da boa relação do 
prefeito com as empresas ocorreu ao 
assinar com o Sindicato das Empresas 
de Ônibus de Curitiba e Região Metro-
politana (Setransp) um termo de ajuste 

para a renovação da frota de transporte 
coletivo do município. “É uma medida 
de virtude a construção desse termo de 
ajuste para acabar com a disputa ju-
dicial que impede a modernização do 
transporte coletivo”, disse o prefeito. 
Dos 150 novos ônibus prometidos, os 
primeiros 25 serão biarticulados que 
entram em operação apenas em março 
de 2018. É nessa época que ocorre a ne-
gociação salarial dos trabalhadores e o 
reajuste da tarifa para os usuários.

O acordo foi criticado por Gustavo 
Fruet, que havia comprado briga com 
as empresas que assinaram contrato na 
gestão de Luciano Ducci (PSB), aliado 
de Greca. Para Fruet, o anúncio não re-
presenta nada de novo ou inovação. O 
pedetista criticou a falta de transparên-
cia e expôs o que seria a volta dos gran-
des negócios. Fruet também questionou 
se esse acordo não está alterando o edital 
que definiu o contrato e porque está sen-
do aberto mão de todas decisões existen-

tes, administrativas e judiciais. Para o 
ex-prefeito, é importante que TCE e MP 
cobrem os gestores sobre a propriedade 
desses novos veículos. Ele lembrou que 
existe um parecer do TCE que necessita 
de concordância para homologação.

“Quem fica com os veículos? Quanto 
tempo demorará para regularizar a frota, 
considerando que os 150 veículos por 
ano, também incluem os que vencem 
no mesmo ano? As empresas continuam 
obrigadas a renovar a frota? E se elas 
não renovarem?”, cobrou o ex-prefeito.

dos 150 novos ônibus 
prometidos, os primeiros 

25 serão biarticulados 
que entram em operação 

apenas em março
de 2018
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cia dos projetos que dispõem sobre o 
iss e revisão da Planta Genérica. 

ÁGORa |  em 2016, na Lei Or-
çamentária anual, as contas de 
município estavam em dia, in-
clusive com reajuste dos servi-
dores garantidos. O que mudou, 
na opinião da senhora, que “a 
fonte secou” em 2017, salários 
foram congelados e carreiras es-
tagnadas? Faltou transparência 
na apresentação dos números?
jOsete |  é um conjunto de coisas. 
Há problemas de arrecadação no muni-
cípio de curitiba, mas também há falta 
de transparência. Algumas informações 
só se tornaram públicas quando Gustavo 

Fruet se elegeu e não houve a sucessão 
do mesmo grupo político à frente da 
gestão. Apurou-se que havia dívidas não 
registradas no orçamento, ou seja, não 
havia recursos para o pagamento das 
mesmas. Greca apresentou um crédito 
adicional (proposta de alteração da lei 
orçamentária) no valor de dois milhões 
e cem mil reais, com dados contraditó-
rios, não permitindo uma análise precisa 
para a comprovação das dívidas do mu-
nicípio. outro aspecto a ser pontuado 
diz respeito às prioridades estabelecidas 
por uma gestão, obviamente a valoriza-
ção das servidoras e servidores muni-
cipais não é prioridade para o Prefeito 
Rafael Greca, que aplicou o Ajuste Fiscal, 
mexendo no bolso dos servidores.

ÁGORa |  a gestão de Greca é 
voltada para os empresários? 
Contratos no transporte, lixo, 
alimentação são mantidos e re-
novados acima da inflação?
jOsete |  sim. os grandes con-
tratos têm sido renovados acima da 
inflação, por exemplo: Risotolândia 
teve um acréscimo de 14,58% no pe-
ríodo aproximado de um ano, a pas-
sagem do transporte coletivo teve 
um acréscimo de 12,12%. Além dis-
so, outros grandes contratos como 
limpeza, tecnologia foram renovados 
sem licitação, com aval do Tribunal 
de contas (contratos de Emergência). 
no caso do ici (tecnologia), o contra-
to é de gestão e, segundo a Prefei-

Prometeu e descumPriu

Greca prometeu realizar estudo nas 
unidades de educação municipal 

a fim de identificar possíveis 
espaços para a educação infantil, 
aumentando o número de vagas 
para a população de 0 a 5 anos.

Greca disse que ia aumentar 
significativamente a rede 

de parceiros para aumentar 
a oferta de vagas para 

crianças de 0 a 3.

Greca disse que ia investir no 
contra turno, para prática de 
esportes, cultura, música e 

reforço pedagógico.

Como está: 
quer redimensionar a relação adulto/

criança aumentando o número de 
crianças atendidas por profissional, 

modificando o atendimento e 
reduzindo a qualidade pedagógica. 

isso piora o aprendizado. 

Como está: 
criou lei que possibilita a gestão de 
recursos públicos por organizações 

sociais, desobrigando o poder 
público de garantir educação 

pública. Uma liminar no fim de 
novembro suspendeu as os em 

curitiba.

Como está: 
substituiu o programa 

“PAsE”(programa de atendimento 
sócio esportivo) pelo programa 

“Escola + Educação = 10”, 
promovendo apenas atividade 
esportiva para alunos da rede 

municipal de educação. Porém, 
apenas uma hora de prática e 
não como o contra turno em 

período integral. Já nos outros 
equipamentos o programa continua 

no mesmo formato do PAsE.

educaÇão
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tura municipal, não houve nenhuma 
empresa interessada em participar e 
apresentar propostas. 

ÁGORa | assim como os servi-
dores estaduais, os municipais 
foram alvo de massacre na Ópe-
ra de arame. que lembranças a 
senhora traz das ocupações e da 
violência do estado?
jOsete | Foram dois momentos de 
enfrentamentos, muito duros. Acre-
dito que, nacionalmente, ocorre uma 
criminalização dos movimentos so-
ciais, incluindo o movimento sindical. 
Temos acompanhado ações violentas 
em diversos estados e municípios. 
no Paraná, temos um governador 

que não dialoga e impõe a retirada 
de diversos direitos das servidoras e 
servidores estaduais. Em curitiba, não 
é diferente. desde o primeiro mês da 
Gestão de Greca temos acompanha-
do uma série de medidas autoritárias, 
como o cancelamento da Oficina de 
música, evento que já era tradicional 
em nosso município. Em seguida, a 
antecipação do reajuste da tarifa do 
transporte coletivo, no mês de feve-
reiro. A partir daí, anuncia o Pacote de 
Ajuste Fiscal, onde seu alvo principal 
são as servidoras e servidores, não 
dialoga em momento algum com as 
entidades sindicais e, de forma autori-
tária, impõe medidas que vão desde o 
congelamento dos salários e carreiras 

até a criação de um fundo comple-
mentar de previdência.

As ocupações e enfrentamentos 
que ocorreram na câmara municipal 
foram consequência das atitudes au-
toritárias do Prefeito e também da 
postura submissa da maioria das ve-
readoras e vereadores. o desfecho foi 
trágico, envolvendo um enorme efeti-
vo, tanto da Guarda municipal como 
da Polícia militar. Vereadores, aos in-
vés de mediar a situação, preferiram 
ficar ao lado do Prefeito, refugian-
do-se na ópera de Arame para votar 
“em segurança”. os representantes do 
povo fugiram da casa do Povo. la-
mentável! diante de tanta barbárie, só 
nos resta a indignação!

Outro aspecto 
a ser pontuado 

diz respeito 
às prioridades 
estabelecidas 

por uma gestão, 
obviamente 

a valorização 
das servidoras 

e servidores 
municipais não é 
prioridade para 
o Prefeito Rafael 

Greca, que aplicou 
o ajuste Fiscal, 

mexendo no bolso 
dos servidores
PROFESSORA JOSETE

Greca prometeu promover concurso e 
promoções condicionados à avaliação 

de práticas, psicológicas e teóricas 
atrelados ao plano de cargos e salários.

Como está: 
uma das medidas do pacotaço foi o 

congelamento dos planos de carreira e a 
criação de uma comissão de reavaliação.



40 |    | dEZEmbRo 2017/JAnEiRo 2018

AS MEDIDAS DE GRECA CONTRA A 
SOCIEDADE SOFRERAM REJEIçãO 
DA POPuLAçãO E DA BANCADA DE 
OPOSIçãO. ENTRE ELES, O VEREADOR 
FELIPE BRAGA CORTES (PSD). NESTA 
ENTREVISTA ELE DESTACA QuE 
MuDANçAS GRAVES FORAM APROVADAS 
SEM DEBATE APROFuNDANDO. CONFIRA

Raio X da Gestão Greca
Felipe Braga Cortes

aumentar impostos 
não é a solução c
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CaPa

Prometeu e descumPriu

Prometeu renovar e 
qualificar a frota de 

ônibus.

Prometeu o fim do subsídio 
que a prefeitura injeta 

no sistema municipal de 
transporte.

Como está: 
subiu a passagem de ônibus 
de R$ 3,70 para R$ 4,25, alta 

de 14,86%. A promessa é 
colocar 25 novos veículos 

rodando em março de 2018.

Como está: 
Em novembro, Greca autorizou 
o reajuste da tarifa técnica de 
R$ 3,7985 para R$ 4,0656 e 

ainda abriu mão de discutir 23 
ações judiciais.

mobilidade 
urbana

Como está: 
Eliminou a passagem de 
ônibus “domingueira”, 

com o aumento de R$2,50 
para R$ 4,25.

Greca disse que ia criar 
uma tarifa diferenciada, 
em horários alternativos 
diminuindo a sobrecarga 

nos horários de alto fluxo.
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ÁGORa | O senhor atua na ban-
cada de oposição ao prefeito 
Rafael Greca (PMn). quais as 
principais discordâncias que o 
senhor tem com a gestão atual 
gestão?
FeLiPe BRaGa CORtes | As dis-
cordâncias são referentes a forma como 
foram apresentados alguns projetos, no 
caráter de urgência, sem antes acatar as 
medidas que tinham sido prometidas 
durante a campanha eleitoral, como é 
o caso da diminuição dos cargos co-
missionados da Prefeitura. Além disso, 
algumas questões entram em discor-
dância com recomendações de órgãos 
fiscalizadores de suma importância, 
como ministério Público. uma delas é 

referente ao aumento da passagem de 
ônibus. ou seja, a discordância é pela 
própria incoerência de discurso da Pre-
feitura quanto ao que foi prometido e o 
que realmente foi feito.

ÁGORa | uma das marcas da 
gestão é a elevação de impos-
tos para a sociedade. alta prin-
cipalmente para a população 
mais pobre como a taxa do lixo 
e aumento do itBi para imóveis 
até 300 mil reais? Como o senhor 
avalia essa política?
FBC | são medidas adotadas sem 
planejamento, ou seja, não se discute 
nem sequer com os setores que serão 
impactados diretamente com as altera-

ções para se ter uma avaliação se tais 
medidas realmente atenderão as neces-
sidades orçamentárias. é necessário um 
estudo de impacto, uma avaliação até 
mesmo via pesquisa do que foi ado-
tado em outros municípios para saber 
se realmente a medida que está sendo 
proposta é viável e solucionadora para 
a cidade.  

ÁGORa |  em um cenário de cri-
se, aumentar impostos para a 
população de um lado enquanto 
corta serviços públicos é o me-
lhor caminho para a recupera-
ção das finanças da cidade ou 
isso é um Pacote de Maldades?
FBC | não posso dizer que é um pa-

Na Ação Social (FAS), Greca 
disse que ia trabalhar de forma 
mais consistente, efetiva, com 

um olhar cuidadoso para os 
moradores de rua, os cidadãos 
com necessidades especiais, a 

população marginalizada.

Como está: 
Fechou guarda-volumes na 

Praça osório, casas de Abrigo, 
condomínio social. de acordo 
com o movimento nacional da 

População de Rua, curitiba adotou 
política higienista, expulsando 
pessoas dos centros da cidade.

aÇão socialPedro Ribas / smcs
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CaPa

cote de maldades, pois eu não estou 
do outro lado para saber qual é a real 
intenção. O que posso afirmar é que 
são medidas questionáveis, afinal de 
contas algumas questões são adota-
das indo no sentido contrário do que 
outros municípios estão fazendo e 
não ficou ainda claro o motivo de não 
buscar outras soluções, como o corte 
de comissionados, enxugamento de 
departamentos ou até mesmo uma 
revisão das funções.

ÁGORa | Greca não conseguiu, na 
primeira tentativa, aumentar o iss 
(imposto sobre serviços). O senhor 
foi contra o projeto, por quê?
FBC | A situação econômica do país 

está vulnerável ainda e qualquer 
acréscimo de imposto só irá trazer 
mais dificuldade para quem oferta e 
quem necessita do serviço. Volto a di-
zer, não se pode tomar medidas sem 
estudo de impacto. E a prova de que 
isso não foi feito é que quando come-
çamos a levar para as entidades essa 
proposta, as entidades reagiram e a 
Prefeitura teve que recuar.

ÁGORa | na sua avaliação, a 
Câmara ficou à mercê dos inte-
resses do prefeito com tantos 
regimes de urgência? O que pre-
cisa ser mudado nessa relação?
FBC | Ficou nítido que a câmara se cur-
vou às demandas da Prefeitura, inver-

tendo o seu papel, que é o de fiscalizar 
o Executivo. Precisamos voltar a ter uma 
independência na execução dos traba-
lhos legislativos. Essa inversão de papel 
é prejudicial para todo mundo, princi-
palmente para a população.

ÁGORa | A saída para a crise fi-
nanceira e fiscal é apenas aper-
tar no bolso e nas políticas para 
a população?
FBC | com certeza não. é dar o exem-
plo. diminuir gastos internos, que 
consequentemente diminui licitações 
para água, café, etc. é dar o exemplo 
antes de tudo.

ÁGORa | Valeu a pena o conflito 

Reorganizar todos os 
109 Postos de Saúde e 
as 9 unidades 24 horas 

garantindo a oferta 
de medicamentos e 

insumos para o adequado 
atendimento à população.

Reestruturar os 
programas de 

hipertensão, diabetes 
e atenção aos idosos 

com patologias 
crônicas.

Como está: 
Fechou a uPA matriz. A 

uPA cic foi fechada para 
reformas e não reaberta até 

dezembro. 

Como está: 
Foram mantidas as 
mesmas estruturas 

deixadas por Fruet em 
dezembro de 2016. 

saÚde
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com os servidores públicos para 
aprovar o pacotaço? Onde estão 
os resultados do ajuste fiscal 
aprovado com tanta pressa?
FBC | um confronto como o que 
ocorreu nunca vale a pena. não resul-
ta em bons frutos para ninguém. os 

resultados ainda não posso afirmar 
que vi, as pessoas continuam cobran-
do diversas melhorias e a Prefeitura 
continua solicitando verbas para me-
lhorias. Vale lembrar que o Plano de 
carreira foi aprovado por muitos dos 
vereadores na gestão passada e que 

mudaram de posição sem um estudo 
que justificasse tal mudança. Além do 
mais, como já disse, era uma questão 
que durante a campanha eleitoral foi 
muito explorada e, podemos dizer 
hoje, de maneira maquiavélica, então 
a pressa ainda não se explica.

a situação econômica do país está vulnerável ainda e 
qualquer acréscimo de imposto só irá trazer mais dificuldade 
para quem oferta e quem necessita do serviço. Volto a dizer, 

não se pode tomar medidas sem estudo de impacto

Transformar as 
UPAS em Unidades 
24 horas, tirando 
de lá os pacientes 

graves

Como está: 
os pacientes continuam 
aguardando até seis dias 
pela internação, segundo 

o sindicato. não foi aberta 
procura direta em hospitais 

para casos graves.

Em um ano, 
ampliar 50 

novos leitos de 
UTi

Como está: 
No fim de 

novembro, visitou 
obras do Hospital 
do Trabalhador, 

prometendo 88 leitos 
novos

Novo modelo de 
agendamento 
de consultas nos 
Postos de Saúde

na avaliação do sismuc, aplicativo implementado criou 
fila de espera virtual. Mesmo com aplicativo, o usuário 
depende da avaliação da enfermagem para atendimento, 
não garantindo o atendimento no mesmo dia.

Como está: 

Reestruturar o 
Programa Mãe 

Curitibana, 
reestabelecendo a 

vinculação do parto

Como está: 
As estruturas são as 

mesmas deixadas pelo 
ex-prefeito. A unidade 

mãe curitibana não 
teve aumento de 

equipe.
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Ludimar Rafanhim 
EsPEciAlisTA 
Em PREVidênciA PúblicA

entenda a Reforma 
da Previdência

A PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) traz profun-
das mudanças no Regime 

Geral da Previdência Social e nos 
Regimes próprios dos servidores pú-
blicos. Para os novos segurados pas-
sa a existir apenas aposentadoria por 
idade, aos 62 anos para mulheres, 65 
para homens, 60 para professores e 
professoras. A idade mínima será 
aumentada em um ano toda vez que 
o IBGE verificar que houve aumen-
to de um ano na expectativa de vida 
dos brasileiros. Para os servidores 
públicos, aumentará a idade mínima 
mesmo para os atuais, a depender do 
tempo que faltar para se aposentar no 
dia em que for, se for, promulgada a 
Emenda Constitucional.

O tempo mínimo de contribuição 
para todos passa a ser 25 anos e o va-
lor da aposentadoria é 70% da média 
aritmética simples de todo o período, 
acrescido de 1.5% ao ano entre 26 e 
trinta anos, 2.0% por ano entre 31 e 
35 anos e 2.5% ao ano entre 36 e 40 
anos de contribuição. Para se aposen-
tar com 100% da média precisa ter 40 
anos de contribuição. Para os atuais 
segurados há uma regra de transição 
que aumenta o tempo de contribuição. 
Depois de explicadas as regras perma-
nentes e as atuais será abordada a re-
gra de transição.

Atualmente, existe aposentadoria 
por idade no Regime Geral da Pre-
vidência Social (Homem 65 anos e 

marcos corrêa/PR

a aposentadoria por tempo de 
contribuição e idade nos regimes 
próprios, para aqueles que não 

adquiriram o direito até 31 de dezembro 
de 2003, pode ter duas formas de cálculos

TRABALHADORES SERVIRAM DE BODE ExPIATóRIO PARA GOVERNOS “ENxuGAREM” O ESTADO

mulher 60), mas existe também apo-
sentadoria por tempo de contribuição 
(Homem 35 anos e mulher 30 anos, 
professores 30 anos, professoras 25 
anos). Para ter direito à aposentadoria 
por idade deve ter 15 anos de contri-
buição e corresponde a 70% da média 
aritmética de 80% dos melhores salá-

rios de contribuição, acrescido de 1% a 
cada ano de contribuição.

A aposentadoria por tempo de con-
tribuição no Regime Geral está sujeita 
à incidência do chamado fator previ-
denciário que reduz o valor da apo-
sentadoria a depender da idade, quanto 
mais jovem menor o valor.

COORdenas
sindiCais
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Temer aumenta 
tempo de trabalho

trabalhando para 
aposentadoria integral

62 anos
PARA mulHEREs

65 anos
PARA HomEns

quAnTo mAis JoVEm sE 
APosEnTAR, mEnoR é o VAloR

servidores Públicos
Nos regimes próprios dos servidores públicos, onde tenham 
sido instituídos, a aposentadoria é por idade e tempo de con-
tribuições conjugadas (homem 35 anos de contribuição com 
60 anos de idade e mulher 30 anos de contribuição com 55 
anos de idade, professores e professoras têm reduzidos 5 
anos nos dois critérios). Há também aposentadoria por ida-
de aos 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. Para 
ter direito a aposentadoria por idade precisa ter 10 anos de 
contribuição e o valor é proporcional ao tempo de contribui-
ção. Ex.: Com dez anos de contribuição é 10/30 da média 
para mulheres e 10/35 para os homens.

A aposentadoria por tempo de contribuição e idade nos 
regimes próprios, para aqueles que não adquiriram o direito 
até 31 de dezembro de 2003, pode ter duas formas de cálcu-
los, segregando os servidores que ingressaram até 31 de de-
zembro de 2003 e aqueles que ingressaram depois dessa data.

Quem ingressou antes da data mencionada pode ter di-
reito à aposentadoria com a integralidade da última remu-
neração e paridade com o servidor ativo se, além da idade 
mínima e tempo mínimo de contribuição, tiver também 
20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. 
Quem ingressou a partir do dia 1 de janeiro de 2004 terá 
sua aposentadoria calculada sempre pela média dos 80% 
melhores salários de contribuição e sem paridade com ser-
vidor ativo. Se a média for maior que a última remunera-
ção prevalece a última remuneração, se a média for menor 
que a última remuneração prevalece à média. Para quem 
ingressou até 19 de fevereiro de 2004 ainda tem aposen-
tadoria com base na integralidade da última remuneração, 
se cumpridos os requisitos mencionados anteriormente. O 
conceito de última remuneração varia um pouso de RPPS 
para RPPS, a depender das verbas sobre as quais incidiu 
contribuição previdenciária.

Aposentadoria 
por invalidez
Ela ocorre sempre a integralidade da média 
no Regime Geral. nos regimes próprios pode 
ser integral nos casos de acidente de trabalho 
e doenças graves e incuráveis, proporcional 
quando em razão de outras doenças.

Empresários 
devem à 
previdência 
um dos destaques do relatório da cPi da 
Previdência aborda o rombo provocado pelo 
não recolhimento de recursos via empresas. o 
texto da CPI afirma que a JBS é a maior devedora 
da previdência social (R$ 2,1 bilhões). mesmo 
assim, a empresa obteve vultosos empréstimos 
do bndEs a despeito de sua sabida condição 
de mega-devedora. “Empresas importantes 
como a Jbs, com uma dívida de R$ 2,4 bilhões, 
a Associação nacional luterana do brasil, R$ 1,8 
bilhão, a marfrig Global Foods, R$ 1,1 bilhão, 
o instituto candango de solidariedade R$ 850 
milhões, instituições financeiras como o Banco 
do brasil, a caixa Econômica Federal, o bradesco, 
entre outros, compõem um extenso rol de 
devedores”, define a CPI. De acordo com os 
cálculos do sinPRoFAZ a dívida previdenciária 
levando em conta as três esferas de governo 

40
anos
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nos atuais regimes, há 
aposentadoria especial 
para os deficientes (Lei 
complementar 142), 
expostos aos agentes 
insalubres, perigosos 
e atividade de risco. é 
uma modalidade de 
aposentadoria integral 
sem requisitos de 
idade mínima. Pela PEc 
mantém-se apenas para 
deficientes e atividades 
insalubres, mas aumenta 
o tempo mínimo de 
exposição e passa a 
exigir idade mínima nos 
dois casos.

A aposentadoria 
compulsória dos 
servidores públicos 
continua aos 75 anos, 
proporcional ao tempo 
de contribuição sobre 
a média aritmética. 
A média aritmética, 
para todos os casos 
em que será usada, 
será de todo o período 
de contribuição. Hoje 
descartam-se os 20% 
piores salários de 
contribuição.

PEC PROPõE qUE 
APOSENTADORIAS 
SOMENTE SERÃO 
INTEGRAIS 
EM CASO DE 
ACIDENTE DE 
TRABALHO 
E SEMPRE 
PELA MéDIA 
ARITMéTICA 

Frente 
parlamentar 
anuncia 
combate à 
reforma da 
Previdência 
A comissão de direitos Humanos 
e legislação Participativa do 
senado (cdH) criou uma frente 
para combater a reforma da 
previdência. Eles afirma que 
a reforma não será aprovada 
da maneira que está sendo 
defendida pelo governo. o 
senador Paulo Paim (PT-Rs) 
eafirmou que a proposta de 
tempo de contribuição presente 
na reforma do governo levará 
o trabalhador a se aposentar 
próximo aos oitenta anos de 
idade (Agência senado).

Pela legislação atual podem ser acumuladas 
pensões e aposentadorias. Pela PEc, 
somente poderão ser acumuladas se a 
soma das duas não for superior a dois 
salários-mínimos. Fica ressalvado o 
acúmulo de aposentadorias para quem 
pode acumular cargos públicos. A pensão 
por morte é 100% da aposentadoria ou 
do salário de contribuição do gerador da 
pensão. Para os servidores públicos, com 
regimes próprios não é 100% desde 1 de 
janeiro de 2004. é 100% até o teto do RGPs 
(R$ 5.531,31) e 70% do restante.
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PENSÃO POR MORTE 
Atualmente, o valor é devido aos 
pensionistas, sendo 50% para viúvo ou viúva 
e o restante para os demais dependentes. 
quando os demais dependentes perdem a 
condição de pensionistas, a cota reverte ao 
viúvo ou viúva. 

Pela proposta, a pensão será de 50% 
para o viúvo ou viúva e 10% para cada 
dependente. quando os dependentes 
perderem a condição de segurados a cota 
não reverte para viúvo ou viúva, portanto, 
a pensão será de, no máximo 60%, já 
que o viúvo ou viúva são considerados 
dependentes.

A pensão por morte, no regime geral da 
previdência, só é vitalícia para quem tiver 
mais de 44 anos quando gerada a pensão, 
desde dezembro de 2014 (lei Federal 13135). 
Pela PEc, a pensão deixa de ser vitalícia para 
todos do regime geral e regime próprio 
(servidores públicos), mantida apenas para 
quem tiver mais de 44 anos no momento da 
geração da pensão.

os atuais segurados do 
regime geral e do regime 
próprio terão que contribuir 
30% a mais sobre o tempo 
que faltar no momento 
que for, se for, promulgada 
a Emenda constitucional, 
preservadas as demais 
regras de idade e cálculo 
da aposentadoria. Exemplo: 
Aquela pessoa que 
precisaria contribuir mais 
10 anos terá que contribuir 
13.anos no momento da 
geração da pensão.

BRASILEIROS VÃO TRABALHAR MAIS PARA SE APOSENTAR
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NOVAS REGRAS 
CRIAM FUNDO 
COMPLEMENTAR 
E TETO DA 
APOSENTADORIA
A PEc 287/2016 torna 
obrigatória a criação de 
fundos complementares em 
2 anos. A partir da criação 
do Fundo complementar, 
os servidores públicos 
vinculados a regimes 
próprios de previdência não 
terão mais aposentadoria 
integral pois ela estará 
limitada ao teto do regime 
geral do inss R$ 5.531,31. 
quem ganha mais do que 
isso contribuirá para o Fundo 
complementar e receberá 
o que o mercado financeiro 
render. Essa regra destrói 
a carreira dos servidores 
públicos pois farão toda uma 
carreira para terminar com 
aposentadoria no teto.

OCORREM AS SEGUINTES MODIFICAÇõES:

a) A média não 
será mais dos 80% 
melhores salários 
de contribuição, 
mas de todo o 
período para todos, 
independente da 
data de ingresso 
nos regimes;

c) os atuais servidores terão aumentada sua idade 
mínima até chegar às novas idades mínimas da 
seguinte forma: no dia da promulgação da Emenda 
Constitucional, verifica-se quanto falta de tempo 
de contribuição para se aposentar, se faltar 3 anos 
aumenta um na idade mínima e aumenta mais um 
para cada dois anos seguintes. Ex: se faltam três 
anos, aumenta um na idade mínima, se faltam 5 
aumentam 2, se faltam 7 aumentam 3, e assim até 
chegar às novas idades mínimas de 65, 62 e 60.

b) os servidores públicos que 
ingressaram até 31 de dezembro 
de 2003 somente terão direito 
à aposentadoria com base na 
integralidade da última remuneração 
e paridade com servidores ativos se 
cumprirem a nova idade mínima de 
65 anos para homens, 62 anos para 
mulheres e 60 anos para professores 
e professoras;
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CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

A contribuição previdenciária dos 
servidores estaduais e municipais não 
pode ser menor que a contribuição 
previdenciária dos servidores federais. A 
contribuição previdenciária dos servidores 
federais está prevista em lei ordinária, 
portanto, não precisa modificar a 
constituição para aumentá-la.

A Presidência da República editou a 
medida Provisória 805/2017 aumentando 
de 11% para 14% a contribuição dos 
servidores federais, portanto, repercutirá 
para servidores estaduais e municipais.

TRABALHADORES RURAIS 
Atualmente, os trabalhadores rurais (produtor, o 
parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o extrativista, 
o pescador artesanal e seus respectivos cônjuges ou 
companheiros e filhos) se aposentam com 15 anos 
de atividade, tendo a mulher 55 anos de idade e o 
homem 60 anos de idade. não há uma contribuição 
previdenciária específica para gerar a aposentadoria 
pois contribuem de outras formas, principalmente 
sobre a produção.

Pelo contido na PEc terão que contribuir por 25 
anos cada um dos membros da família, com alíquota 
não inferior a 4% do salário mínimo nacional. se não 
contribuir não se aposenta.

ABONO PERMANÊNCIA

o abono de permanência é um benefício para aqueles servidores que adquirem o direito 
a ser aposentar por algumas regras e permanecem trabalhando, correspondendo à 
devolução integral da contribuição previdenciária feita. Pela PEc, o abono continuaria 
existindo, mas será um valor que uma lei complementar definirá.
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Para quem 
estiver 
passando os 
meses de férias 
em Curitiba, 
as dicas são 
boas. Curitiba 
não tem 
praia, mas tem 
muito museu 
e centros 
culturais. é 
aproveitar a 
cidade mais 
tranquila e se 
deleitar.

aRte e CuLtuRa
eM MOViMentO 

Aristeu Araújo 
EdiToR culTuRA PoRém.nET E cinEAsTA

Corpos de 
Fábrica 

Museu Oscar Niemeyer
Rua marechal Hermes, 999
Até 04 de março de 2018
de terça a domingo, das 10h às 18h
ingressos: R$ 16,00 e R$ 8,00 (meia-entrada)
maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca

d
iv

ul
g

aç
ão

o curador Gaudêncio Fidelis, o mesmo que teve sua exposição 
“Queermuseu – Cartografias da diferença na arte brasileira” censurada 
pelo santander cultural em setembro deste ano, no Rio Grande 
do sul, está com uma nova mostra no museu oscar niemeyer 
(mon). é a exposição “corpos de Fábrica”, com obras da artista Ana 
norogrando. A artista do Rio Grande do sul vem recebendo especial 
atenção acerca de seu trabalho, tendo passado pela 10ª bienal do 
mercosul – mensagens de uma nova América, em 2014, e pelo próprio 
“queermuseu”. Esta é a primeira exposição de grande envergadura fora 
de seu estado de residência.

Para o curador, na obra de norogrando “estão as questões de 
gênero, a diferença como alteridade, a exclusão, os direitos do 
indivíduo, a marginalidade da forma em uma perspectiva histórica 
e a tecnologia como instrumento de transformação do corpo”. Ana 
norogrando desenvolve projetos em escultura e videoinstalação. 
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DICA PARA OUVIR 

Arte Aborígene 
intitulada “o Tempo dos sonhos: A Arte Aborígene 
contemporânea da Austrália”, a exposição que trouxe 
para a cidade mais de 70 obras ocupa a galeria da caixa 
Cultural. São pinturas, esculturas, litografias e bark 
paintings (pinturas em entrecasca de eucalipto). 

Aborígenes são os habitantes originais que povoam 
a Austrália e ilhas próximas desde antes da chegada 
dos europeus. na década de 1970, o país passou a criar 
políticas pela valorização e resgate dessas comunidades 
e de suas culturas. é a partir desse período que a mostra 
se foca, apresentando uma amostra rica e diversificada de 
arte. As obras selecionadas situam-se entre a abstração e a 
figuração. A maioria dos povos aborígenes utiliza símbolos, 
e não a linguagem escrita. os artistas selecionados já 
estiveram com obras em museus renomados como o 
momA e metropolitan de nova iorque. 

2017 acabou e chegou aquela hora de fazer os balanços, 
as listas. Enfim, o que foi lançado que realmente ficou para 
a história? A produção musical brasileira é muito ampla 
e seria uma falta de responsabilidade tentar apontar o 
“melhor” entre a safra atual. mas sejamos sinceros, há 
sempre preferências. E dentre as tantas coisas excepcionais 
que apareceram por aqui – como o “caravanas”, do 
chico buarque, e “Esu”, do quase desconhecido baco Exu 
do Blues, para ficar apenas em dois exemplos – faço o 
destaque mais do que merecido para o álbum “Espiral de 
ilusão”, do paulista criolo.

criolo todo mundo conhece do hit “não existe amor 
em sP”. o rapper que sempre passeou entre estilos mais 
populares, como a mPb e o brega, lançou esse “Espiral...” 
totalmente dedicado ao samba. são dez canções, nove 
assinadas pelo próprio compositor. uma preciosidade. 

CAIXA Cultural
Rua conselheiro laurindo, 280
Até 07 de janeiro de 2018. 
Terça a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 19h.
Gratuito

divulgação

divulgação
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VEREADORES 
APRESENTARAM 

PROJETOS POLêMICOS 
EM 2017

CuRtas Manoel Ramires
JoRnAlisTA

Projetos
polêmicos

ESCOLA SEM PARTIDO OU 
EDUCAÇÃO CENSURADA?
seguindo uma estratégia adotada 
pelo mbl e pela bancada evangélica 
conservadora, os vereadores  Ezequias 
barros (PRP), osias moraes (PRb) e 
Thiago Ferro (Psdb) apresentaram o 
projeto “Escola sem partido”. no texto, 
eles argumentam que “é necessário e 
urgente adotar medidas eficazes para 
prevenir a prática da doutrinação política 
e ideológica nas escolas”. A medida gerou 
embates com a comunidade escolar, que 
acusa de tentativa de censura à educação 
e intervencionismo na autonomia dos 
professores. A secretaria de Educação de 
curitiba se posicionou contra o projeto, 
afinal, ele “não encontra respaldo na atual 
política educacional do município de 
curitiba”. Para a secretaria, a escola “é um 
espaço de pluralidade de ideias e que o 
trabalho docente é exercido fundamentado 
pela liberdade em desenvolver aulas 
em que o conhecimento científico seja 
abordado de forma crítica”.

SEGUNDA SEM CARNE E 
MERENDA TERCEIRIzADA 

o vereador Goura (PdT), junto à Fabiane Rosa 
(Psdc) e Katia dittrich (sd) apresentaram 

projeto em que “proibia” a carne em cmeis 
e escolas nas segundas-feiras. o projeto 

sofreu resistência da comunidade escolar. 
um dos principais argumentos é que 

muitas crianças só podem comer carne 
justamente nas escolas. Posteriormente, 

Goura retirou o projeto e iniciou o debate 
sobre a merenda terceirizada em curitiba. Ele 
defende a estatização, assim como ocorreu 
em campinas. suas principais críticas são 

o monopólio de uma empresa que fornece 
para mais de 500 equipamentos em todas 

regionais e a qualidade da merenda ofertada.

FIU FIU  
marinheira de primeira viagem, a vereadora 
maria letícia (PV) quis mostrar serviço logo 
de cara. Ela protocolou, em janeiro, projeto 
multando em R$ 280 quem fosse flagrado 
"cantando" ou causando incômodo com 
palavras, gestos a mulheres. “contra essa 
forma de assédio sexual, alguns países pelo 
mundo estão mudando a legislação nacional 
e adotando medidas que criminalizam as 
'cantadas' em locais públicos”, argumentou. 
no entanto, maria letícia desistiu do projeto, 
sendo arquivado em agosto 
desse ano.

Os vereadores 
de Curitiba 
não podem ser 

“acusados” de não fazerem 
nada no primeiro ano 
da legislatura. Situação 
e oposição discutiram 
diversos projetos 
encaminhados pelo prefeito 
Rafael Greca (PMN). 
Contudo, os debates foram 
atropeladas por excessivos 
regimes de urgência que 
encurtavam o trâmite de 
projetos impopulares como 
a elevação de impostos 
e o pacote de maldades 
que congelou salário 
de servidores e cortou 
recursos públicos.

Por outro lado, além 
de serem pautados pelo 
prefeito, o legislativo, 
que tem 16 dos seus 37 
membros investigados 
pelo Ministério Público do 
Paraná (MP-PR), também 
apresentou projetos 
próprios. Muitos desses 
polêmicos e envolvendo 
questões morais. Confira.
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FRALDÁRIOS  
EM SHOPPINGS
Projeto da Professora Josete (PT) definiu 
sobre a instalação de fraldários em 
estabelecimentos onde o fluxo de pessoas 
seja intenso, tais como shoppings centers, 
restaurantes, hipermercados e aeroportos. 
A vereadora justificou o projetos afirmando 
que “por uma questão de acessibilidade e 
garantia de saúde pública para as pessoas 
que precisam usar fraldas, é necessário 
garantir que os banheiros sejam adequados 
e atendam necessidades diversas”.

MAPAS EM BRAILE    
Ainda dentro da necessidade de 
legislar sobre a utilização pública 
de espaços privados, a vereadora 
maria manfron (PP) quis que 
fossem multados shoppings, 
supermercados e hospitais que 
não disporem de mapas táteis 
ou painéis em braile para guiar 
pessoas com deficiência visual. 
Para ela, “é nosso papel reduzir 
essas limitações, obstáculos e 
oferecer oportunidades iguais  
a todos”.

CAPITAL DA CERVEjA 
ARTESANAL  

curitibano gosta de cerveja. mais ainda se ela é 
produzida na capital das Araucárias. Projeto da 

bancada do PdT, Goura, marcos Vieira, 
Tito Zeglin, Toninho da Farmácia e 
Zezinho sabará, declarou curitiba 
a capital da cerveja Artesanal. Já 
matéria de  bruno Pessuti 

(Psd) introduziu a cidade 
no calendário oficial 
de eventos, o Festival 

Paranaense de cervejas 
Artesanais. como dizem 

os alemães, prost!

VEREADORES DESABRIGADOS   
A câmara municipal aprovou projeto de lei que 
desobrigou a prefeitura de construir uma nova 
sede para o legislativo em um prazo de até 
quatro anos. os R$ 58 milhões já economizados 
foram doados à gestão.  Atualmente, as sessões 
da câmara ocorrem no Palácio do Rio branco. 
Ele foi reformado e reinaugurado em março de 
2014. Foram gastos quase R$ 1,3 milhões.

CIDADE LIMPA, BOLSO VAzIO   
Proposta de Helio Wirbiski (PPs) pretende multar quem 
jogar panfletos ou os chamados “santinhos” em vias 
públicas, praças, jardinetes ou outros logradouros. o 
valor da penalidade passaria de R$ 400 para R$ 5.391. 
Resta saber se a multa será aplicada em 2018, ano 
eleitoral, e quem ficaria com o dinheiro.

ROUBOU 
O CARRO? 

PREFEITURA 
PAGA 

o vereador mestre 
Pop (Psc) quer 

que a Prefeitura de 
curitiba arque com 

a indenização de 
motoristas que tiverem 

carros roubados ou 
danificados em vagas 

de estacionamento 
regulamentado 

(Estar). segundo Pop, 
é necessário realizar 
uma adaptação nos 

cartões. Ele não soube 
estimar quantos carros 

foram roubados em 
2016 nessas condições. 

nesse ano, foram 
arrecadados R$ 9.743 

milhões em multas.

VAI DE UBER 
Alvo de polêmica e confronto com taxistas, 
o uber foi regulamentado em curitiba. mas 
os vereadores não são os donos do feito. 
A regulamentação do serviço de carona 

compartilhada foi arquivada pela comissão 
de legislação, Justiça e Redação da 

câmara de Vereadores em agosto. coube 
ao prefeito Rafael Greca definir como será 
pago pelas empresas que administram o 
serviço, como uber, 99 PoP e cabify. A 

regulamentação do serviço foi estabelecida 
pelo decreto municipal 1.302.



54 |    | dEZEmbRo 2017/JAnEiRo 2018

COMPORtaMentO

Votos para 2018

pedimos a uma criança que nos contasse quais são os seus votos 
para 2018. E ela surpreendeu a equipe de ágora. Dos quatro pedi-
dos feito, três são pensando no bem coletivo. Os pedidos mostram 

sintonia com o que está sendo debatido na sociedade. Mas, ao contrário do 
discurso de armas, violência contra certas camadas da sociedade, a criança 
preferiu desenhar ações que os adultos deviam tornar prioridade.

Seus votos são por Moradia Digna para todos, por mais educação e 
mais saúde. E se der sortezinha, uma viagem de avião. Destino: São Paulo. 
Que realize seus sonhos. 





A cidAde que o  
prefeito pintA não é A 
mesmA em que você vive


