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Pensata 
Pedro Elói 
FilósOFO e autOr dO
BlOgdOpedrOelOi.COM.Br

Para entender o que está se pas-
sando no Brasil, nestes momen-
tos que seguem à tomada golpis-

ta dos aparelhos do Estado e do poder 
pela elite brasileira, é preciso fazer uma 
pequena retrospectiva histórica e conhe-
cer os modelos políticos e econômicos 
ora em disputa, dentro do capitalismo, 
obviamente. Vou retroceder apenas até 
o final da Segunda Guerra Mundial.

Dois modelos estavam e estão em 
disputa. Um era o capitalismo ortodoxo, 
formulado pelos economistas clássicos e 
que preconizava o livre mercado, a não 
intervenção, o chamado Estado mínimo. 
O econômico e seus determinismos se 
antepõem ao político. O outro, formula-
do nos anos 1930, defendia intervenções 
estatais, para conter a barbárie decorren-
te da competição no livre mercado. Seu 
grande formulador teórico foi Keynes e 
o modelo passou a ser denominado de 
social democracia, ou estado de bem-es-
tar social. Nele o político precede e dire-
ciona o econômico.

O princípio maior da social democracia é o de que o in-
divíduo é visto como um cidadão e, como tal, portador de 
direitos. Daí o princípio inscrito nas modernas constituições: 
Direito do cidadão - Dever do Estado. Já para os liberais orto-
doxos ou neoliberais O Estado nada deve a ninguém. O aten-
dimento às necessidades, ligadas à cidadania, se dá através de 
serviços e estes estão disponíveis no mercado e a sua compra 
cabe aos indivíduos, ou a seus familiares, nos supermercados 
de saúde, de educação e outros similares.

O neoliberalismo nada mais é do que o recrudescimento 
do liberalismo clássico. Seus principais formuladores foram 
Hayeck (O Caminho da Servidão) e Milton Friedman (Capi-
talismo e Liberdade e Liberdade de escolher). Friedman foi 
professor da Universidade de Chicago e os seus alunos passa-
ram a ser os Chicago boys.

Ao final dos anos 1970 e começo dos 
1980 esta doutrina se torna hegemônica 
entre os países do capitalismo desen-
volvido. (Tatcher, Reagan e Khol). Na 
América Latina ele teve uma experiên-
cia precoce no Chile, sob a ditadura de 
Pinochet e se afirmou mesmo, na década 
de 1990 (Fujimori, Menem e FHC). Na 
década inicial do século XXI, começou 
a reversão na América Latina.

A chegada ao poder, nestes anos ini-
ciais do século XXI, das propostas da 
social democracia representaram gran-
des avanços sociais na América Latina 
e, creio que, a sua maior expressão, foi 
a exclusão do Brasil do mapa da fome 
mundial. Foram anos em que não se ou-
via falar de inflação, de desemprego e de 
recessão econômica. Houve movimen-
to, marcado pela ascensão, na estrutura 
da base da sociedade. Aí é que reside 
a questão chave. Isso não é suportável 
para as elites, ao menos para a elite bra-
sileira, seguramente uma das mais per-
versas do mundo.

No belo livrinho de Jacques Rancière O ódio à democra-
cia, está definida qual é a democracia desejada pelas elites e 
qual é a odiada. A desejada é estática e a odiada é a que mo-
vimenta a estrutura das classes, em ascensão, impulsionadas 
por políticas públicas. Este Estado que promove ascensão so-
cial através de políticas públicas (acesso à educação, aumento 
real nos salários, políticas de promoção da cidadania) deve 
ser capturado e voltar a ser instrumento apenas das elites e 
para as elites.

No Brasil, estas elites sempre se refestelavam em privi-
légios. Fazem de tudo para os manter. Ao mesmo tempo, se 
esforçam para que a população não os perceba como tais, 
para que os veja como direitos, direitos adquiridos através 
da meritocracia. Assim todos os meios de comunicação e 
de (de)formação devem estar comprometidos com a inte-
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lectualização do senso comum por eles idealizado. Comba-
ter a corrupção é mera estratégia (onipresente em todos os 
regimes fascistas) para conseguir a adesão dos incautos. As 
panelas já silenciaram.

O momento que estamos vivendo é este. Sob um si-
mulacro de democracia, estamos assistindo a mudança 
de mão no controle do poder e este novo poder obedece 
os ditames formulados e impostos pelo Banco Mundial 
e pelo Consenso de Washington. Estes executam as po-
líticas neoliberais de desmonte das políticas públicas de 
construção da cidadania dos até então excluídos. O des 
- que precede palavras é emblemático e profundamente 
simbólico. Vejamos esta construção: desestatização/des-
nacionalização; desregulamentação/desconstitucionaliza-
ção e desuniversalização /desproteção.

Para terminar, uma conceituação de democracia, dada por 
Márcia Tiburi, em seu belo livro Como conversar com um 
fascista: “A sedução capitalista que escamoteia a opressão or-
ganiza-se na forma de uma constelação de palavras mágicas, 
por meio das quais o falante e o ouvinte acreditam realizar 

todos os seus desejos. Palavras como felicidade, ética, liber-
dade, oportunidade, mérito, são todas mágicas. Uma dessas 
palavras mágicas usadas pelo capitalismo é a palavra “demo-
cracia”. Antidemocrático, o capitalismo precisa ocultar sua 
única democracia verdadeira - a partilha da miséria”.

Márcia Tiburi ainda define o neoliberalismo como uma 
redução da totalidade e complexidade do humano ao econô-
mico e o define como um tanatopoder. Estes são os tempos e 
os desafios que nos aguardam.

Convém ainda lembrar a perversidade deste modelo pelas 
palavras de um de seus mentores brasileiros. FHC. Vejamos 
o seu discurso de despedida do Senado, em 1994, já eleito 
presidente da República: “Resta um pedaço de nosso passado 
que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da socieda-
de. Refiro-me ao legado da ‘era Vargas’ - ao seu modelo de 
desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionis-
ta”. Lembrando que o grande legado de Vargas foi o de ver o 
Brasil como Estado/Nação e a legislação trabalhista. Tempos 
definia o Brasil como um mercado emergente. O mercado é 
um espaço onde cabem apenas vencedores.
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Corporativa é a mídia! 
E não o sindicalismo
Os movimentos populares e os sindicatos são rotulados 
normalmente pela mídia empresarial como “corporativos”, 
como se as pautas e lutas fossem na contramão de algum 
tipo de “interesse geral”. esse raciocínio prevalece sempre na 
hora de falar sobre uma greve ou nas campanhas salariais. 
neste momento de um governo como o de temer, cuja 
missão é cortar direitos trabalhistas, não tem sido diferente: a 
mídia noticia como se apenas os sindicatos fossem contrários 
à reforma da previdência. na realidade, toda a população 
trabalhadora corre o risco de perder direitos fundamentais, 
conquistados com a Constituição de 1988 – é o caso da 
previdência, da assistência social e saúde pública. 

O livro da jornalista ednubia ghisi sobre a história de 30 
anos dos petroquímicos do paraná traz contribuições neste 
debate sobre o papel dos sindicatos. O sindiquímica viu a 
planta da ultrafértil, produtora de fertilizantes, passar pelas 
mãos da estatal petrobrás, logo depois ser privatizada em 
1993, chegando ao controle do Capital transnacional, até 
voltar à condição de estatal. nesse percurso, o debate dos 
sindicalistas pautou a questão: o Brasil se manteria produtor 
de fertilizantes ou apenas importador do insumo? 

E o desafio dos sindicalistas foi adotar a pauta de 
interesse do chamado chão de fábrica, ao mesmo 
tempo em que convenciam a sociedade da importância 
do preço do fertilizante ser baixo, produzido para o 
mercado interno, para pequenos agricultores e para a 
sociedade. 

RadaR da Luta 
Pedro Carrano
jOrnalista e Militante  
dO FóruM 29 de aBril

a luta dos trabalhadores tem sim um caráter amplo, 
favorecendo mesmo aqueles que não são sindicalizados, 
mesmo aqueles que não são trabalhadores formalizados 
(ao definir um patamar de direitos) e beneficia mesmo 
os setores médios – que podem lucrar se o trabalhador 
tiver um melhor poder de compra. porém, como não 
interessa aos “poderosos” que o povo se organize e se 
envolva com política de forma consciente, os sindicatos 
são os primeiros a ser alvo de ataques e preconceitos. 
Mas, ao contrário, foi a mídia quem agiu de forma 
corporativa, ao lado de setores do empresariado e do 
judiciário, defendendo um golpe de estado de interesse 
das elites e das minorias: racismo, machismo, cortes nos 
reajustes anuais do salário mínimo - em pouco tempo o 
governo de Michel temer mostrou a que veio. 

Exemplo interessante do 
sindicato dos petroquímicos

Pautas para a sociedade
e para a categoria 

há um ano, o Movimento dos trabalhadores sem 
teto (Mtst) mantém a ocupação tiradentes, no 
CiC, onde 800 famílias lutam por moradia digna. O 
terreno é objeto de disputa com a empresa essencis, 
que busca expandir um lixão na área. Militantes 
do movimento e organizações solidárias fazem a 
campanha “somos todos tiradentes”, com saraus, 
atividades, atos e mensagens de apoio pelo direito 
das famílias a ficar no local. 

Campanha: a ocupação 
Tiradentes fica! 

O golpe serviu 
ao interesse de poucos
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Ponto de vista Phil batiuk
jOrnalista

o que temer

“É indisPensáveL que se eLiMine a indexação de quaLqueR 
BeneFício ao vaLoR do saLáRio MíniMo. o saLáRio MíniMo não 
É uM indexadoR de Rendas, Mas uM instRuMento PRóPRio do 
MeRcado de tRaBaLho”
henrique Meirelles (psd-sp), MinistrO interinO da Fazenda de teMer.

O ministro interino manda avisar à imprensa comercial que a aposentadoria não será mais vinculada ao salário 
mínimo. assim, mesmo que o mínimo seja valorizado, não aumentam os vencimentos pagos pela previdência. 
Desde 2002, o Governo mantém a política de valorização do mínimo acima da inflação, servindo como 
referência para reajustes e aumentos salariais, inclusive no inss. para ele, melhoras na economia não devem 
refletir em benefícios sociais à população: “Os benefícios previdenciários dependem das finanças públicas e 
não devem ter ganhos reais atrelados ao crescimento do PiB”.

O governo interino que as-
sumiu com o início do 
julgamento da presidente 

eleita Dilma Rousseff no Senado 
Federal já sugeriu, em pronuncia-
mento à Imprensa em 24 de maio, 
emenda à Constituição Federal 
para acabar com o Fundo Sobera-
no, criado para que o país superas-
se períodos de instabilidade na eco-
nomia global, em 2008, e que hoje 
conta com R$ 2 bilhões. No mesmo 
anúncio, o interino também propôs 
dar fim à obrigatoriedade da estatal 
Petrobrás participar da exploração 
do petróleo da camada Pré-Sal, dei-
xando de destinar recursos a Edu-
cação e Saúde públicas.

Veja algumas das falas recentes 
do time interino:
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“quanto Mais gente PudeR teR PLano 
(de saúde), MeLhoR. a caPacidade 
FinanceiRa do goveRno PaRa suPRiR 
todas essas gaRantias que teM o 
cidadão não são suFicientes. nós não 
vaMos conseguiR sustentaR o níveL de 
diReitos que a constituição deteRMina. 
eM uM deteRMinado MoMento, vaMos 
teR que RePactuaR”
riCardO BarrOs (pp-pr), MinistrO interinO da saúde de teMer.

segundo o tribunal superior eleitoral (tse), elon gomes de almedia foi 
o maior doador individual da campanha do ministro para deputado, 
em 2014, e é sócio do grupo aliança, que é uma administradora de 
planos de saúde. Barros quer mais gente usando planos, de acordo 
com ele para reservar mais recursos do governo para o sus. por outro 
lado, não pretende controlar a qualidade dos serviços prestados pelos 
planos de saúde: “não cabe ao ministério controlar isso”.

“teM que teR 
iMPeachMent. não 

teM saída. teM 
que ResoLveR essa 

PoRRa… teM que 
MudaR o goveRno 

PRa PodeR estancaR 
essa sangRia. eu acho 

que a gente PRecisa 
aRticuLaR uMa ação 

PoLítica. o MoRo 
viRou uMa ‘toRRe de 
LondRes’. o aLvo na 

FiLa É o Renan. dePois 
do eduaRdo cunha… 
É o eduaRdo cunha, 
a diLMa, e dePois É o 
Renan. só o Renan 
que está contRa 

essa PoRRa. ‘PoRque 
não gosta do MicheL, 

PoRque o MicheL É 
eduaRdo cunha’. 
gente, esquece o 

eduaRdo cunha, o 
eduaRdo cunha está 

MoRto, PoRRa”
rOMerO juCá (pMdB-rr), 
ex-MinistrO interinO de 
planejaMentO de teMer.

a fala é do áudio vazado 
exclusivamente a uma empresa de 

comunicação, publicado em 23 de maio 
de 2016. na gravação, transcrita pelo 
jornal comercial, jucá conversa com o 

ex-senador sérgio Machado (pMdB-Ce) 
e defende a retirada de dilma rousseff 
(pt) por impedimento para que fosse 
possível interferir na autonomia da 
polícia Federal e frear o avanço da 

operação Lavajato. Afinal, como ele 
mesmo falou: “nenhum político desse 

tradicional ganha eleição, não”.

“coMo todo MoviMento sociaL, 
o Mtst (MoviMento dos 
tRaBaLhadoRes seM teto) teM todo 
o diReito de se ManiFestaR. Mas o 
Mtst, aBc ou ZYh seRão coMBatidos 
a PaRtiR do MoMento eM que deixaM 
o LivRe diReito de se ManiFestaR 
PaRa queiMaR Pneus, coLocaR eM 
Risco as Pessoas, que são atitudes 
cRiMinosas”
alexandre de MOraes (psdB-sp), MinistrO interinO da 
justiça e Cidadania de teMer.

questionado sobre relação de violência com movimentos 
sociais e populares enquanto secretário de segurança pública 
do estado de são paulo, em entrevista à imprensa comercial, 
Moraes comparou-os com criminosos. durante sua gestão, 
reprimiu ostensivamente estudantes secundaristas, menores 
de idade, que ocuparam instituições de ensino em protesto 
contra o desvio de merendas, o fechamento de escolas e por 
maior investimento na educação. O interino garante: “vamos 
levar os bons frutos do governo do estado de são Paulo para 
o Brasil todo”.
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cooRdenadas
sindicais 

Adriana Claudia Kalckmann  
COOrdenadOra jurídiCa sisMuC

A PLC 257, também conheci-
da como a PL do Sacrifício, 
é apenas um dos projetos de 

lei que tramitam de forma silenciosa 
pela Câmara Federal. Se aprovada, 
terá efeito devastador sobre o fun-
cionalismo público, atingindo servi-
dores de todas as esferas de poder. 
Sua aprovação altera 38 itens da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, represen-
tando o fim de concursos públicos, 
congelamento de salário, precariza-
ção dos serviços, além de abrir defi-
nitivamente as portas para a tercei-
rização promovendo  um verdadeiro 
desmonte do serviço público.

Não bastasse isso, o projeto também 
dispõe sobrea Reforma da Previdência. 
O  ponto mais polêmico gira em torno 
da demissão voluntária de servidores e 
o fim da valorização do salário míni-

mo. Esse projeto lembra um conjunto 
de medidas adotadas no governo FHC 
em 1997, quando houve o desmonte 
sem precedentes da máquina pública e 
a retirada de mais de 50 direitos dos tra-
balhadores e servidores públicos.

Sob a pecha de refinanciar as dívi-
das celebradas com estados e Distrito 
Federal,  podendo se estender  futura-
mente aos municípios, condiciona a lei 
exigindo o cumprimento de algumas 
medidas que vão desde “Art.3º , I –Não 
conceder vantagem, aumento, reajustes 
ou adequação de remuneração a qual-
quer titulo, ressalvadas as decorrentes 
de atos derivados de sentença judicial”  
a vedar a edição de novas leis ou cria-
ção de programas de concedam ou am-
pliem incentivo ou beneficio de nature-
za tributária ou financeira. Isso adiaria 
por tempo indeterminado, por exemplo, 

o Plano de Carreira dos servidores de 
Curitiba enquadrados na Lei 11.000.

Aguardada com grande ansiedade 
pelos governantes que priorizam as 
terceirizações e medidas neoliberais, 
aqueles que preferem os funcionários 
contratados onde os salários pagos 
são inferiores e os direitos trabalhis-
tas como 13º de férias, insalubridade, 
periculosidade, adicional noturno não 
são respeitados, a PL é um verdadeiro 
desmonte do patrimônio Público e ex-
tinção dos concursos. 

É preciso que o servidor e a socie-
dade tomem o conhecimento da dimen-
são do estardalhaço que seguirá com a 
aprovação desse PL. Com o discurso 
de resolver os  problemas da “crise”, 
ao invés de taxar as grandes fortunas,  
mais uma vez a saída é a conta ser paga 
pela classe trabalhadora.

Projeto coloca a corda no 
pescoço do servidor público

aoPLC 257/16
o PLC do Sacrifício, que amplia terceirizações e privatizações,
além de permitir arrocho salarial contra servidores

DIGA



  | junhO de 2016 | 11

iMigRação Phil batiuk
jOrnalista

Br
un

no
 C

o
ve

llo

ORGANIzAçõES DA SOCIEDADE CIVIL E INSTITuIçõES 
RELIGIOSAS OPERAM MAIOR PARTE DA ESTRuTuRA 
DE RECEPçãO quE ExISTE NA CIDADE. O MuNICíPIO, 
quE TEM ORIGEM NA IMIGRAçãO, POSSuI CuLTuRA E 
POTENCIAL PARA MELHOR RECEBER ESTRANGEIROS, 
MAS AS INICIATIVAS AINDA SãO TíMIDAS, MESMO POR 
PARtE DO PODER PúBLICO

cidade de 
imigrantes
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Instituições, religiosas 
principalmente, fazem o 
primeiro acolhimento. Nós 

entramos no segundo momento, que é o 
do trabalho”, explica Marcela Milano, 
da Linyon, organização que se propõe a 
conectar estrangeiros no Brasil ao mer-
cado de trabalho. “Nós recebemos con-
tato por formulário, que normalmente é 
preenchido na Pastoral do Migrante, na 
Igreja Adventista do Portão ou na Casa 
Latino-Americana”, explica.

“Uma das nossas maiores preocu-
pações é com a exploração trabalhista a 
que estão sujeitos, acontece muito”, re-
lata Marcela. “Ajudamos a abrir empre-
sa, conta no banco. Como eles não têm 
título de eleitor, não dá para abrir MEI 
[microempreendedor individual, pessoa 
jurídica vinculada ao cadastro de pessoa 
física], por exemplo”. Apesar da Linyon 
ser um projeto voltado à renda, os imi-
grantes têm diversos problemas para 
resolver, além da própria sobrevivência 
– e quem sabe viver um pouco.

A Prefeitura de Curitiba já realizou 
atendimento da Secretaria Municipal 
de Trabalho e Emprego na Igreja Orto-
doxa São Jorge, nas Mercês. Refugia-
dos sírios que buscavam emprego em 
Curitiba foram orientados sobre ob-
tenção de vagas de empregos, emissão 
de carteira de trabalho e qualificação. 
também foram cadastrados “para que 
sejam procurados quando surgirem va-
gas”, segundo o portal de notícias do 
município. A administração municipal 
também auxilia na regularização de 
visto de 500 imigrantes haitianos.

curitiba estuda a 
criação de centro 

de referência 
para imigrantes
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Cáritas brasileira – Arquidiocese de Curitiba
endereço: rua paula gomes, 703 
1º andar - são Francisco
telefone: 3023-9907

Casla Latino – Americana (Casla)
endereço: rua joão Manoel, 140 - são Francisco 
telefone: 3013-7570

igreja Adventista do Sétimo dia – Portão
endereço: rua Maranhão, 2200 - água verde
telefone: 3018-8146

Pastoral do Migrante – Centro de 
Atendimento ao Migrante (Ceamig)
endereço: avenida Manoel ribas, 6252
santa Felicidade
telefone: 3272-0466

organizações 
que atuam com 
acolhimento a 
imigrantes em 
Curitiba:

instituições, 
religiosas 

principalmente, 
fazem o primeiro 

acolhimento. 
nós entramos no 

segundo momento, 
que é o do 
trabalho 

MARCELA MILANO
Linyon
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imigração e cidadania
Segundo o ponto de vista do direito internacional, a admi-
nistração municipal está correta em procurar articular dife-
rentes secretarias e órgãos públicos para acolher as pessoas 
migrantes. Afinal, sob a coordenação da Assessoria de Di-
reitos Humanos, a Prefeitura tem mobilizado para o tema 
secretarias como a da Mulher, da Pessoa com Deficiência, 
de Governo, de Recursos Humanos, a Companhia de Ha-
bitação (Cohab), a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) 
– na promoção de ações de visibilidade para combater atos 
de xenofobia – e a urbanização de Curitiba (urbs) – na 
emissão de cartões para o transporte coletivo. Informações 
da assessoria de comunicação do município.

Famílias estrangeiras cadastradas ainda têm acesso ao Ar-
mazém da Família, programa que vende alimentos por pre-
ços, em média, 30% mais baixos. Entretanto, as dificuldades 
enfrentadas em um país estrangeiro já começam com a lin-
guagem. Algumas escolas municipais até oferecem aos imi-
grantes vagas em turmas de língua portuguesa. “Mas é dife-

“direito à educação, 
Saúde, Segurança e mesmo 

propriedade privada são 
direitos humanos. após a 

ii guerra Mundial, houve a 
declaração universal, que 

veio para garantir o mínimo 
de dignidade às pessoas”

THIAGO ASSuNçãO
 Professor que coordena o grupo de iniciação científica 
Mobilidade Humana Internacional e Direitos Humanos 

no Centro universitário Curitiba (unicuritiba)

iMigRação 



  | junhO de 2016 | 15

rente do português para estrangeiros, em 
que o método de ensino é voltado para 
uma segunda língua. Na escola, somos 
alfabetizados e aprendemos português 
como língua materna”, aponta Bruna Ru-
ano, professora de Letras na Universida-
de Federal do Paraná (uFPR).

Ela faz parte do projeto Português 
Brasileiro para Migração Humanitária 
(PBMH), do Centro de Línguas e In-
terculturalidade (Celin/uFPR). Desde 
2013, mais de 800 pessoas – atualmente 
atendem cerca de 200 alunos – já passa-
ram pela sala 28 do prédio histórico da 
universidade na Praça Santos Andrade.

O ensino de línguas não é a única 
coisa que fazem. “Eles trazem o con-
tra-cheques e verificamos se tem algum 
problema trabalhista. Além disso, como 
nós ensinamos por meio do computador 
e muitos deles não tem inclusão digital, 
o projeto acabou se conectando com 
outros departamentos da uFPR e cres-
ceu para além do ensino do português”. 
Hoje, os departamentos de Letras, So-
ciologia, Direito, Psicologia, História e 
Informática também estão envolvidos. 

Br
un

no
 C

o
ve

llo

Português brasileiro para 
Migração Humanitária
pessoas atendidas desde 2013: 800
alunos/ano: 200
sala 28 | prédio histórico uFpr
praça santos andrade

Projeto Linyon
acompanhamento trabalhista  
com 945 pessoas cadastradas.
www.projetolynion.com.br
contato@projetolynion.com.br
telefone: 9245-1198 (Marcela)

nossa língua

“Acreditamos que a multidisciplina-
ridade é o único modelo possível para 
trabalhar com esse público”, pontua 
Bruna. O PBMH faz parte de um pro-
grama de extensão universitária chama-
do Política Migratória e universidade 

Brasileira (PMuB), uma parceria com 
o Alto Comissariado das Nações Uni-
das para Refugiados (Acnur/ONu). A 
extensão é a terceira perna do tripé En-
sino, Pesquisa e Extensão e representa 
a ação social junto à comunidade que 

acreditamos que a 
multidisciplinaridade é o único 
modelo possível para trabalhar 

com esse público
BRUNA RUANO

Professora de Letras na uFPR
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esforço coletivo
A imigração faz parte de um grupo de temas que precisam ser pensados por 
diferentes setores, seja na teoria ou na prática. No caso do município, envolve 
toda a gestão pública, o sistema de educação, de saúde, de trabalho, de assistên-
cia social, de cultura. “O poder público tem realizado algum apoio, mas pouco. 
Por exemplo, não temos uma casa de acolhida em Curitiba, onde [imigrantes] 
possam permanecer de quinze a trinta dias para que possam se estabelecer na 
cidade”, aponta Nádia Floriani, advogada voluntária na Casa Latino-Americana 
(Casla) e ex-presidente da Comissão de Direitos dos Refugiados e Migrantes da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Paraná.

A última década registrou aumento no fluxo de imigrantes pelo mundo e 
da escalada de conflitos no Oriente Médio – apenas na Síria, cerca de 250 mil 
pessoas foram mortas pela guerra, de acordo com a ONU em fevereiro de 2016. 
“No Brasil faltam políticas públicas”, explica o professor thiago Assunção, 
da Unicuritiba. “O Brasil assinou a Convenção Internacional dos Direitos dos 
Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias, em 2003, mas o Congresso Nacional 
ainda não ratificou. O Estado do Paraná criou o Conselho Estadual dos Direitos 
Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (Cerma-PR) em 2015 e Curitiba 
precisa que os direitos humanos dos imigrantes sejam respeitados. Precisa que 
o âmbito municipal tenha estrutura própria para pensar essa política”, sugere o 
professor de direito e relações internacionais.

As disputas internacionais pelo petróleo continuam no Oriente Médio, na Rús-
sia e na Venezuela e será necessário contar com a solidariedade entre os povos 
e suas nações para acolher o fluxo migratório contemporâneo. Por conta de seu 
passado, Curitiba já conhece as dificuldades da imigração e do refúgio pela guer-
ra. Com a criação da Comissão Municipal de Direitos Humanos pela Prefeitura de 
Curitiba em setembro de 2015, a gestão pública se obriga a tomar ação.

Agora, o município precisa se preparar para fazer um acolhimento que atri-
bua a imigrantes e refugiados o mesmo respeito que a Constituição Federal 
garante aos cidadãos brasileiros. “Hoje o desafio é preparar os brasileiros para 
receber as pessoas com empatia. Falta o debate da imigração no Brasil, entende-
rem que as pessoas não estão aqui para roubar o emprego, mas por uma dificul-
dade real que os tirou do local de origem”, conclui Marcela, do Projeto Linyon.

toda universidade pública do Estado 
brasileiro deveria cumprir.

O programa ajudou na criação de 
um edital anual para o aproveitamento 
de vagas remanescentes na universida-
de para imigrantes que deixaram cursos 
equivalentes em seus países de origem 
e que querem reingressar no ensino su-
perior. “Hoje temos 22 estudantes uni-
versitários, entre sírios e haitianos. Gos-
taríamos que o município nos ajudasse 
a conseguir transporte para os alunos de 
português na aula do sábado. Conversei 
com a Prefeitura e me pediram que fi-
zesse um requerimento, que vamos pro-
videnciar”, planeja o professor Dr. José 
Antônio Peres Gediel, que coordena o 
programa de extensão na uFPR. 

iMigRação 

O poder público tem 
realizado algum 

apoio, mas pouco. 
Por exemplo, não 
temos uma casa 
de acolhida em 
curitiba, onde 
(imigrantes) 

possam permanecer 
de quinze a 

trinta dias para 
que possam se 
estabelecer na 

cidade
NáDIA FLORIANI

Advogada voluntária na Casa 
Latino-Americana (Casla) e ex-

presidente da Comissão de Direitos 
dos Refugiados e Migrantes da 

Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) do Paraná
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MuniciPais Paula Francinete Costa Leite1  

e Claudia Rejane de Lima2 

Em que pese a existência de 
iniciativas importantes no 
tocante às políticas de pro-

teção da saúde dos trabalhadores 
e trabalhadoras no setor público, 
ainda existe uma lacuna gigantesca 
entre os direitos estabelecidos nas 
leis e normas vigentes no país e as 
condições de trabalho efetivamen-
te oferecidas pelos gestores públi-
cos. De modo geral, os problemas 
enfrentados pelo funcionalismo 
são gigantescos, tanto no que diz 
respeito à presença de riscos ambientais, como às relações 
de trabalho, marcadas por métodos contraditórios e profun-
damente autoritários. O assédio moral, por exemplo, é quase 
uma rotina em grande parte dos locais de trabalho. 

Não há dúvida de que este é um problema enfrentado pelo 
o conjunto da classe trabalhadora. Os trabalhadores do setor 
privado não se encontram em situação mais confortável, espe-
cialmente os segmentos mais precarizados, em que se verifica 
a persistência de índices elevados de acidentes de trabalho, 
com grande incidência de mortes e mutilações. 

A diferença entre o setor público e o setor privado é que, 
enquanto o conflito nas relações entre capital e trabalho é re-
conhecido desde a Revolução Industrial, resultando ao longo 
do tempo na delimitação clara de um conjunto de direitos, o 
vínculo de trabalho no setor público e o reconhecimento de 
direitos ainda é alvo de controvérsias. Não é à toa que o direi-
to à organização sindical dos trabalhadores públicos no Brasil 
só foi reconhecido em 1988 e que a Convenção 151, que es-
tabelece o direito à negociação coletiva, apesar de ratificada, 
até hoje não foi regulamentada no Brasil.

No que diz respeito à proteção da saúde, os trabalhado-
res do setor público ficam à mercê de interpretações jurídicas 

controversas quanto à aplicação da 
legislação trabalhista e previden-
ciária vigente no país, cuja base é 
a Consolidação das Leis do tra-
balho (CLT). No setor público se 
estabelece uma espécie de “limbo 
jurídico” sem delimitação clara 
dos direitos dos trabalhadores e das 
obrigações do Estado como em-
pregador, especialmente nos locais 
onde se encontram diferentes vín-
culos empregatícios, estatutários e 
celetistas.

Soma-se às dificuldades para o comprometimento dos 
gestores públicos com as condições de trabalho e, por conse-
guinte, com a proteção da saúde dos trabalhadores, as ambi-
guidades do papel do Estado como empregador e a sua função 
pública, sobretudo no que se refere às ações de fiscalização e 
inspeção do trabalho. O fato do Estado não fiscalizar a si pró-
prio favorece uma zona de conforto para os gestores, abalada 
somente pela intervenção dos sindicatos e/ou do Ministério 
Público. 

Os acidentes e doenças causadas pelo trabalho não são fa-
talidades, tampouco são fruto de negligência dos trabalhado-
res, pelo contrário, são resultado do descaso dos gestores com 
as condições de trabalho e com a vida e a saúde dos trabalha-
dores. Os transtornos mentais e as Lesões por Esforços Repe-
titivos (LER-DORT) lideram as estatísticas de afastamento do 
trabalho, sem contar outras tantas doenças que, embora não 
sejam reconhecidas oficialmente como ocupacionais, têm no 
trabalho a sua principal causa.

Os modismos gerencialistas copiados do setor privado, 
como programas de controle de metas descolados da realida-
de das políticas públicas; critérios de produção e de produti-
vidade orientados pela lógica do lucro, que em nada dialogam 

entre as lacunas jurídicas  
e o descaso de gestores

os modismos 
gerencialistas copiados 

do setor privado têm 
contribuído não só para 
aprofundar o desgaste 

e adoecimento dos 
trabalhadores

1 paula Francinete Costa leite é professora, dirigente do sindsep-sp, tesoureira da COnFetaM e da FetaM-Cut/sp e presidenta da COntraM-isp – 
Confederação nacional dos trabalhadores Municipais das américas

2 Claudia rejane de lima é psicóloga, especialista em saúde do trabalhador, assessora do sindsep-sp e da FetaM-Cut-sp
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os transtornos mentais 
e as Lesões por esforços 
Repetitivos (LeR-doRt) 
lideram as estatísticas de 
afastamento do trabalho

com a natureza do trabalho no setor público, têm contribuído 
não só para aprofundar o desgaste e adoecimento dos traba-
lhadores, como gerado distorções na construção de indicado-
res em áreas como a saúde e outras.

Vários sindicatos da base da Confetam têm desenvolvido 
ações importantes no campo 
da saúde do trabalhador, mas é 
preciso avançar na construção 
de uma política nacional que 
articule o conjunto de iniciati-
vas, sob premissas e princípios 
comuns, que respondam de 
forma mais efetiva às especifi-
cidades do setor público, pois 
praticamente todo o arcabouço 
legal existente no país, em par-
ticular as Normas Regulamen-
tadoras, que fornecem parâmetros técnicos para as medidas 
de prevenção de acidentes e de reparação previdenciária de 
danos, foram produzidas para o setor privado, pensadas so-
bretudo para a lógica da produção industrial.

Além de estabelecer um modelo de intervenção adequado 
aos processos de trabalho do setor público, é importante for-
talecer a ação política para que o Estado assuma seu papel e 

responsabilidades como empregador, zelando pelas condições 
de trabalho e pela preservação da saúde dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

A organização sindical no local de trabalho, a estruturação 
de comissões de saúde sob o comando dos trabalhadores; o 

desenvolvimento de metodolo-
gias para a avaliação das situa-
ções de risco e sofrimento no 
trabalho; a negociação coletiva 
de propostas para modificar os 
processos de trabalho e condi-
ções adoecedoras, assim como 
a padronização de notificações 
de acidentes e doenças do tra-
balho para conhecer do que 
efetivamente adoecem e mor-
rem os trabalhadores públicos, 

são estratégicas e devem ser prioridades na agenda sindical. 
Só assim conseguiremos avançar na responsabilização do 

Estado como empregador pelas condições de trabalho, esta-
belecendo uma lógica de vigilância em saúde, de intervenção 
precoce nas situações de risco a partir dos locais de trabalho, 
evitando que milhares de trabalhadores e trabalhadoras adoe-
çam e morram por causa do trabalho todos anos.

MuniciPais 
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LucRo x eMPRegos
Paula zarth Padilha
jOrnalista dO terra seM Males e dO sindiCatO 
dOs BanCáriOs de CuritiBa e regiãO

crise passa 
longe dos bancos
ENTENDA PORquE TRABALHADORES BANCáRIOS TEMEM O 
DESEMPREGO MESMO COM LuCRATIVIDADE RECORDE NO SETOR
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uanto você paga para utilizar seu cheque, fazer sa-
que, imprimir um extrato no caixa eletrônico? O 
Itaú, banco que lidera o ranking das instituições 

financeiras com o maior lucro (R$ 23,8 bilhões em 2015), 
cobra R$ 64 como tarifa mensal para disponibilizar esses ser-
viços e outros a mais, como o crédito do chamado “cheque 
especial” e uma poupança vinculada, por exemplo. 

Mas o que grande parte dos usuários dos serviços bancá-
rios não sabe é a existência dos “serviços essenciais gratuitos” 
determinados pelo Banco Central e que incluem fornecimento 
de cartão de débito; quatro saques; duas transferências; dois 
extratos; dez folhas de cheques por mês. Na prática, o banco 
te leva a pagar o que ele tem a obrigação de fornecer de graça.

No ano passado, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica e Santander, os cinco maiores bancos do país, ti-
veram receitas de R$ 105,1 bilhões com cobrança de tarifas e 
serviços. Já o lucro líquido deles juntos, foi de impressionan-
tes R$ 69,9 bilhões.

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) classifica esse volume de dinhei-
ro como “os mais elevados patamares da história do Sistema 
Financeiro Nacional”, em estudo publicado sobre o Desem-
penho dos Bancos, em parceria com Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Sistema Financeiro (Contraf-CuT).

Em contrapartida, esses mesmos bancos fecharam 10 mil 
postos de trabalho em 2015. Não é somente a demissão. É 
demitir e não contratar ninguém para colocar no lugar. A ca-

tegoria bancária encerrou 2015 com 433 mil trabalhadores e 
com 344 agências físicas a menos.

“Desde 2008, com a crise mundial impactando diretamente 
em nossa economia, vários setores sentiram alguma dificulda-
de, mas até agora os bancos tiveram lucro sobre lucro, ano a 
ano, bilionários”, avalia Elias Jordão, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Curitiba e região. Para ele, as demissões tam-
bém são realizadas para aumentar ainda mais esses lucros.  

Lucro em alta, emprego em baixa 
Nos primeiros três meses do ano, os bancos anunciam seus ren-
dimentos como em “queda”, mas os lucros chegaram a R$ 5,2 
bi no Itaú, R$ 4,1 bilhões no Bradesco, R$ 1,66 bi no Santan-
der, R$ 1,29 bi no Banco do Brasil, e R$ 838 milhões na Caixa.

Já o corte de vagas continua expressivo tanto no Itaú, que 
reduziu 2.902 postos de trabalho em doze meses; quanto no 
Bradesco, que está em processo de compra do HSBC mas 
fechou 152 agências desde março de 2015 e 3.581 postos de 
trabalho. Até na Caixa, banco público, foram cortados 3.305 
empregos em um ano. Vagas também não repostas.

O único dos grandes bancos privados que está contratando 
além do número de demissões é o Santander, que encerrou o 1º tri-
mestre de 2016 com aumento de 232 vagas em relação ao mesmo 
período no ano passado, sendo 118 a mais no trimestre. O banco 
também ampliou o número de agências, 10 a mais em doze meses.

elias jordão, 
presidente do 
sindicato, em 
ato em frente à 
agência do itaú, 
banco que lidera 
ranking com os 
maiores lucros 
entre instituições 
financeiras, mas 
que continua 
fechando vagas 
de emprego
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população 
tenta entender 
como os bancos 
continuam 
lucrando em 
cenário de crise
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No ano passado, Itaú, 
Bradesco, Banco do 

Brasil, caixa econômica 
e santander, os cinco 

maiores bancos do país, 
tiveram receitas de R$ 105,1 

bilhões com cobrança de 
tarifas e serviços. Já o lucro 
líquido deles juntos, foi de 

impressionantes
R$ 69,9 bilhões

Fonte: “desempenho dos Bancos em 2015”, elaborado pelo dieese

344Fechamento de 
agências bancárias

Fechamento 
de vagas 

10 mil

Lucro líquido 

R$ 69,9 
bilhões

Reestruturação produtiva
O presidente da Contraf-CuT, Roberto Von Der Osten, afirmou 
que a reestruturação produtiva nos bancos é um dos principais 
elementos da redução do número de trabalhadores bancários, 
junto com a rotatividade, que é a demissão de bancários com 
mais tempo de empresa para a contratação de novos bancários 
com salários 43,7% menor, em média.

“O desinteresse do cliente bancário é um novo desafio, já 
que o perfil desses correntistas é de utilizar os serviços bancá-
rios via internet e celular”, declarou o dirigente durante apre-
sentação do perfil bancário realizada em Curitiba no mês de 
maio. Von Der Osten também citou as atualizações tecnoló-
gicas dos bancos, como a criação de agências exclusivamente 
digitais e o serviço online em tempo real prestado pelo bancário 
de sua própria casa. Em 2014, os bancos investiram R$ 21,5 
bilhões em tecnologia da informação, de acordo com subsídios 
para a campanha salarial deste ano elaborado pela Contraf.

Desempenho dos cinco maiores bancos em 2015
(itaú, BradesCO, BanCO dO Brasil, Caixa, santander)
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O prejuízo de r$ 549,4 milhões anunciado pelo hsBC Brasil em 
2014, denúncias de lavagem de dinheiro, envolvimento com 
cartéis internacionais de drogas, condenações diversas pelo 
mundo e por fim o escândalo Swissleaks, que envolvia brasileiros 
com contas não declaradas numa agência do hsBC na suíça, 
culminaram com o anúncio de encerramento das atividades do 
hsBC no Brasil. 

O Bradesco confirmou ainda em 2015 a compra da fatia do 
banco aqui no Brasil e a venda está em processo final de aprovação 
pelo Conselho administrativo de defesa econômica (Cade). 
historicamente, o hsBC apresentava ano a ano quadro expressivo 
de demissões em suas unidades, especialmente em Curitiba, que é a 
sede do banco no país. Mas um acordo entre o banco e o sindicato 
dos Bancários de Curitiba e região, que acompanha a operação de 
venda junto ao Cade, preserva os empregos enquanto o Bradesco 
não assume de vez as atividades.

“a atuação do sindicato garantiu acordo que evitou muitas 
demissões no hsBC até o momento”, pondera Cristiane zacarias, 
que é a coordenadora nacional da Comissão de representação 
dos bancários do hsBC. “temos hoje um alto número de 
desligamentos, mas de demissões a pedido dos bancários. O 
hsBC está cumprindo o acordo de não demitir. já o Bradesco 
está limpando a casa em são paulo”, avalia a dirigente.

Acordo mantém 
empregos no HSBC 

Fonte: pesquisa de tecnologia Bancária Febraban

37,41%
pela internet

20,87%
pelo celular 

(mobile)

6,48%
pelas agências 

Transações 
bancárias 
(1º seMestre de 2015)

joka Madruga/seeB Curitiba

Cristiane zacarias 
é representante 
dos bancários 
do hsBC nas 
negociações 
com o banco. 
trabalhadores 
vivem meses de 
incerteza quanto 
ao emprego 
futuro, que está 
preservado por 
um acordo com 
o sindicato 
enquanto 
processo de 
venda não é 
finalizado
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PaRques

REPORTAGEM ESPECIAL VISITA OS PARquES TINGuI, TANGuá, 
JARDIM BOTâNICO, BARIGuI, BARREIRINHA E BACACHERI, ONDE 
CONSTATOu AuSêNCIA DE SERVIDORES, GuARDAS MuNICIPAIS 

SOBRECARREGADOS E SEM CONDIçõES, ALéM DE “zERO” 
FISCALIzAçãO. uMA TERRA DE NINGuéM

Pedro Carrano 
jOrnalista

canções tristes 
nos parques 
de curitiba

se ele viesse aqui e eu pudesse dizer algo 
para o Fruet,  eu diria que ele devia olhar 

para a nossa situação!
ESSA é A FRASE MARCANTE NO RELATO 

DE uM SERVIDOR PúBLICO DO PARquE BARREIRINHA. 

Em meio aos belos e calmos cenários e posts dos parques de Curiti-
ba, num trabalho que poderia ser até considerado uma benção - se 
comparado com a rotina fria de um escritório –, na realidade exis-

te um sentimento de vazio. Guardas municipais, servidores polivalentes e 
(pouquíssimos) fiscais pedem socorro. Estão desanimados com um traba-
lho que não empolga.

No Parque Barigui, um dos mais atraentes da velha capital ecológica, 
chama a atenção o número maior de guardas municipais se comparado a ou-
tros parques. São oito ao todo e há também o uso de câmeras e ronda policial. 
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tingui e tanguá:
“o que será, que será?”

CHICO BuARquE

PaRques

Porém, o número de fiscais de meio ambiente, no parque 
mais glamouroso da capital paranaense, é de apenas um servi-
dor. E ele tem que dar conta de um parque inteiro. Foi impos-
sível, inclusive, a reportagem encontrá-lo. 

Aqui começam os problemas. O guarda municipal não 
tem os materiais necessários para cumprir uma série de tare-
fas do fiscal ausente. é o caso do decibelímetro, para medir a 
altura do som, e também do bloco de notificação e o auto de 
infração para aplicar multas, explica Giuliano Gomes, fiscal e 
coordenador do Sismuc. 

“Não temos como. Damos a orientação sobre som alto, 
mas não podemos fazer nada. Não podemos aplicar multa”, 
expõe um guarda municipal, que preferiu não se identificar, 
enquanto fazia ronda dentro do Parque tingui.

O resultado, com isso, é frustrante e até vergonhoso para 
o trabalhador. Os relatos são deprimentes. O guarda público 
narra que pode apenas, em dada situação, orientar o usuário 
do parque sobre o uso de guia para cães. O que não é respei-
tado. Outros problemas estão na lista: fio de pipa com cerol, 
uso de drogas, pescaria nos lagos, estragos ao meio ambiente, 
playboys escutando som alto nos carros, brigas de gangues 
agendadas no Parque Bacacheri. 

“Aqui no Barigui ainda caminham políticos que vivem 
na região”, minimiza guarda municipal, que preferiu não se 
identificar. O que provoca a pergunta: como está a situação de 
outros parques não tão visíveis? 

No Tingui, localizado no bairro São João, repleto de capi-
varas simpáticas, mas com pouquíssimos trabalhadores, guar-

das municipais e polivalentes afirmam que o mal exemplo 
vem inclusive da Prefeitura. Isso porque a “prefs” organiza 
eventos como “A corrida da Lua Cheia”, o que sobrecarrega 
a já combalida tropa de um exército de pouquíssimos fiscais e 
servidores polivalentes. 

“O cidadão comum simplesmente mete o carro ali” – o 
guarda municipal aponta o gramado cheio de marcas. 

“Os parques estão preservados hoje graças à cultura do 
povo de preservação, e não pela Prefeitura”, reflete Giuliano 
Gomes, fiscal e diretor do Sismuc. 

Isso quer dizer que há uma cultura respeitada pela maioria 
das pessoas nos parques, o que compensa um pouco a falta de 
estrutura de cuidado e fiscalização. A manutenção é terceiri-
zada. Os problemas, também. “Fazemos manutenção e não 
fiscalização do parque”, já se adianta um trabalhador poliva-
lente, afirmando que vê todos os dias irregularidades num dos 
parques da cidade – belas pescarias, por exemplo –, mas não 
vê meios de evitá-las. 

Perto dali, no Parque tanguá, dois polivalentes e uma uni-
dade da guarda municipal são insuficientes. um dos servido-
res atua sob o jaleco e a condição de “orientador ambiental”. 

Novamente, fica o sentimento de insuficiência: “Orien-
tador ambiental só orienta, mas não pode notificar. Você é 
fiscal, mas você pode não me multar nem nada. Na hora, a 
pessoa pode estar nervosa. Você fica sujeito à insegurança”, 
avisa Gomes.  De acordo com a Prefeitura, o quadro de fiscais 
do meio ambiente é composto de 72 servidores. 
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Em plena quarta-feira à tarde, o parque Barreirinha 
está vazio. O Sismuc chegou a receber denúncia de que o 
espaço não abria durante a semana, o que na realidade não 
se confirmou. O local está aberto à visita, mas apenas um 
polivalente vigia o espaço, um dos mais bonitos da cidade. 
O portão, com isso, fica entreaberto. Lá dentro, o cenário 
deserto é digno para as gravações da nova temporada do 
seriado “the Walking Dead”. 

trabalhador há 18 anos no local, enquanto outros dois 
colegas de profissão estão afastados por Licença para Tra-
tamento de Trabalho (LTS), o próprio polivalente admite 
que está em vias de se aposentar. 

E não há perspectiva de reposição de funcionários, 
devido à falta de concurso público. “A gestão vai suca-
teando, porque quer terceirizar (os parques). O que vai 
estourar na população. Esse ano vão aposentar 300 entre 
600 servidores. Não temos perspectiva nem de dois anos 
na profissão”, lamenta Nathel Cardoso, polivalente e di-
retor do Sismuc. 

O parque Bacacheri, na região nordeste da capital, 
contém talvez os relatos mais duros. Há um único fiscal, 
dois polivalentes e em média três guardas municipais fi-
xos no parque. À exceção dos guardas, os demais conse-
guem atuar apenas durante a semana. O que é estranho, 
porque é justo nos domingos que o parque lota. 

Os guardas logo reclamam. Disparam uma metra-
lhadora de problemas, mágoas e dificuldades para atu-

uma agente administrativa atravessava o 
principal cartão postal de Curitiba – o jardim 
Botânico, inaugurado em 1991 – carregando 
um carrinho repleto de vasos. 

a imagem bonita, na realidade, revelava 
um problema comum nos parques quando o 
assunto é relações de trabalho. trabalhadora 
há mais de 30 anos na prefeitura, na verdade 
estava em desvio de função, em uma 
atividade que não é parte do seu descritivo. 

“acho horrível a falta de funcionário e o 
uso por parte da prefeitura de funcionários 
‘tapa-buraco’. Os funcionários em final de 
carreira sujeitam-se a isso, até para não ter 
problemas em período de aposentadoria”, 
diz giuliano gomes, diretor do sismuc.

desvio de função no 
Jardim Botânico: 

“vou buscar alguém, que 
eu nem sei quem sou”

LOS HERMANOS

visita ao parque Barreirinha: 
“caras como eu estão ficando velhos”

TITãS
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ação. Listam outros problemas que precisam fisca-
lizar, mas sobre os quais não tem muito controle: 
jovens usando drogas, fumando o narguile, ou mes-
mo numa brincadeira de pipa com uso do cerol. A 
meninada voando no skate também está proibido. O 
que se vai fazer? 

Elizabeth, guarda municipal, usa a imagem de que 
“preferia às vezes se esconder”. E não é só força de 
expressão. Afinal, frente a demandas em diferentes 
áreas, ela sabe que não há condições de cumprir o seu 
papel. “Nossa sensação é de impotência. Somos mas-
sacrados. Não temos condições de fazer a segurança. 
Então, passamos a sensação de segurança para as pes-
soas, mas não a segurança de fato”, confessa. 

Relatórios para a Prefeitura foram insuficientes 
para mudar a situação, de acordo com ela. 

“Não temos zeladora, fazemos a mão de obra toda, 
lavo o banheiro até hoje. Não tem álcool para depois 
que abordamos as pessoas. Assim há desânimo”, afir-
ma, enquanto escancara os quatro rolos de papel hi-
giênico recebidos na unidade por mês. O resto é do 
próprio bolso dos servidores, de acordo com eles. 

E aguardem. Até o fechamento desta edição, a re-
portagem não conseguiu atravessar a zona sul. tema 
para o próximo capítulo. 

O sismuc consultou a prefeitura de Curitiba, por 
meio da sua assessoria de imprensa, sobre as 
questões que surgiram nos relatos de servidores 
lotados nos parques: ausência de fiscais, o que 
acarreta sobrecarga de trabalho e desvio de 
função; o papel limitado dos guardas municipais e 
necessidade de concurso público. abaixo segue a 
resposta da gestão: 

“a prefeitura de Curitiba possui um cuidado 
constante com a saúde dos seus servidores e realiza, 
por meio do departamento de saúde Ocupacional 
da secretaria Municipal de recursos humanos 
(sMrh), palestras voltadas para a prevenção e a 
promoção da saúde dos trabalhadores, além da 
prática de exames periódicos. 

informamos ainda que a sMrh mantém um 
canal permanente de comunicação com as pastas 
envolvidas para discutir as reais necessidades de 
dimensionamento de pessoal, sempre visando o 
melhor atendimento à população de Curitiba”. 

Visão da Prefeitura 

Bacacheri: 
“não dá pé, 
não tem pé 

nem cabeça”
zé RAMALHO
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nossa cidade direito de Resposta

A Revista Ágora do mês 
de maio de 2015 publicou 
a coluna Nossa Cidade, 

de autoria de André Machado, que 
questionava o desmembramento da 
saúde ocupacional da Prefeitura de 
Curitiba. A informação, de acordo 
com o articulista, foi repassada por 
servidores municipais colocados em 
“disponibilidade” contra sua própria 
vontade o que, entre outros, os levou 
a protestar em junho.

Contudo, o conteúdo da coluna, 
de responsabilidade de seu autor, foi 
questionada pela secretária de recur-
sos humanos Meroujy Cavet, que 
pediu espaço para expor sua versão 
dos fatos. A Revista Ágora, um 
veículo de comunicação do Sismuc, 
que sempre deu espaço ao contradi-
tório como pode ser visto na matéria 
de capa da quinta edição “Cuidar e 
amar” e de capa da quarta edição 
“Me agredir não resolve o proble-
ma”, abre mais essa oportunidade 
para a gestão municipal se expressar, 
reafirmando seu caráter informativo 
e formativo. Por isso se publica o 
conteúdo ao lado, que foi encami-
nhado como imagem.

Da mesma forma, a comunicação 
do Sismuc espera o mesmo empenho 
da gestão municipal em abrir espa-
ços aos trabalhadores em seus veí-
culos, o que quase nunca acontece, 
além de esperar a mesma agilidade 
dos gestores municipais em atender 
pautas que ferem a dignidade dos 
trabalhadores como no caso da ne-
gociação das greves da saúde e edu-
cação, que se arrastam por dois anos.

O outro lado da Saúde 
ocupacional
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nossa cidade André Machado
BanCáriO

Curitiba é uma cidade 
multicultural. Para cá 
vieram pessoas de to-

dos os cantos do Brasil e do 
mundo. Sempre foi, portanto, 
uma cidade acolhedora da di-
versidade e, ao mesmo tempo, 
palco das tensões característi-
cas dos processos migratórios. 
A questão da moradia, sobre-
tudo nas décadas de 1970 a 
1990, foi sempre um dos prin-
cipais focos de conflito em 
nossa cidade, proveniente da 
busca de milhares de famílias 
por um punhado de terra para 
construir seu lar.

Muitas dessas famílias vie-
ram para Curitiba a partir de 
1975. Naquele ano, uma gea-
da fortíssima – a geada negra 
– aniquilou toda a produção 
de café do Paraná, plantados 
em um milhão de hectares de 
terra. Os pés de café morreram 
e foram, em sua maioria, cor-
tados. Era a principal cultura 
agrícola do Estado e a econo-
mia paranaense dependia da 
venda do produto. Sem café, 
milhares de trabalhadores rurais foram obrigados a abandonar 
o campo e tentam uma chance na capital.

Essa foi a trajetória do casal José Vilson Correa de Moura 
e Jorgina dos Santos de Moura. Nascidos em Palmeira das 
Missões (RS), partiram para o Paraná no início dos anos 
1970, para a cidade de Clevelândia, e vieram para Curitiba, 
em 1979, com uma filha pequena, depois de perderem todas 
as opções de trabalho com o declínio do café no interior. 

Assim que chegaram à capital, foram morar na casa de 
um irmão de José. Após alguns meses, com José empregado 

como coveiro no cemitério 
Parque Iguaçu, consegui-
ram alugar uma casa. De 
aluguel em aluguel, sem 
dinheiro, em uma das suas 
mudanças, o José decidiu 
ir falar com o então prefei-
to Jaime Lerner para pedir 
um auxílio da prefeitura. 
Nesse dia, José conheceu 
Jairo Graminho, um ho-
mem simples e que discu-
tia com Lerner sem medo, 
de igual para igual. 

Graminho chamou a 
atenção de José. Ele fala-
va em direito à moradia 
digna a todos, em luta 
contra a carestia e lidera-
va ocupações urbanas do 
povo trabalhador pobre. 

José passou a se integrar 
nas lutas do Jairo Grami-
nho e, juntos, organizaram 
ocupações gigantescas, 
com milhares de famílias. 
O senhor José aprendeu na 
luta que o território urbano 
em Curitiba tinha poucos 
proprietários, a maioria gri-

leiros que receberam as áreas em arranjos das elites locais e 
que dividir essas terras é uma questão de justiça social. 

Eles conheciam os terrenos, demarcavam as áreas e pla-
nejavam as ações. Depois disso, encaminhavam o povo, que 
lhes confiava a direção das suas lutas. O José passou a ser 
chamado pela cúpula da COHAB do Lerner de “zé Encren-
queiro”, porque, assim como o senhor Jairo Graminho ou o 
“zé Maracutaia”, outra liderança da época, ele não arredava 
um só milímetro na defesa do povo.

As prefeituras não conseguiram conter as dezenas de ocupa-

Moradia e especulação 
imobiliária oficial

josé vilson Correa de Moura e jorgina dos santos de Moura, 
nascidos em palmeira das Missões (rs)
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o Lerner tentava agir 
com violência e provocar 

despejos assim que o povo se 
estabelecia, mas as pessoas 

ocupavam em outro canto
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ções que surgiam naquela épo-
ca. O Lerner tentava agir com 
violência e provocar despejos 
assim que o povo se estabelecia, 
mas as pessoas ocupavam em 
outro canto. Era um fenômeno 
profundo na sociedade.

Para dar apoio ao movi-
mento, uma figura militante foi 
marcante: o Dr. Edésio Passos. 
Ele orientava, encorajava, mar-
chava junto e dava todo suporte para as lideranças, seja mate-
rial (barracas, comida, vestuário) como jurídica.

A luta trouxe grandes resultados: obrigou prefeituras 
extremamente conservadoras e violentas a acelerarem a 
adoção de projetos habitacionais na cidade, em certos mo-
mentos até mesmo com realocação em áreas já urbanizadas 
(com escola e ônibus) e o pagamento das casas com traba-
lho, o que garantia as condições de pagamento às famílias; 
derrubou a exigência de ter que receber cinco salários para 
entrar na fila da COHAB; essas lideranças fundaram a união 
Geral das Associações de Moradores e Amigos dos Bairros 
de Curitiba, entidade na qual se discutia além da questão da 
moradia, o direito ao trabalho, educação, saúde e transporte, 
contribuindo para a urbanização de Curitiba e melhora de 
vida de milhares de pessoas.

Até hoje, passados mais 
de trinta anos da maioria das 
grandes ocupações urbanas de 
Curitiba, a situação dessas mo-
radias ainda não está resolvida. 
Mais de 60 mil terrenos conti-
nuam sem regularização, uma 
em cada dez casas de nossa ci-
dade, pelo menos.

O prefeito Gustavo Fruet, 
mesmo com toda propaganda 

que fez em torno da “regularização” de uma das principais 
ocupações da cidade, o Xapinhal, apenas instituiu a uma parte 
da população a compra dos terrenos por um prazo de 15 anos. 
Ainda assim fez a um alto custo no boleto bancário, mantendo 
a COHAB no seu papel histórico de “imobiliária oficial” para 
vender loteamento aos mais pobres.

Há muito para avançar no reconhecimento da propriedade 
das áreas há muitos anos ocupadas por seus moradores e ou-
tras novas lutas ocorrendo por avanços no direito à moradia. 
O “zé Encrenqueiro”, o “zé Maracutaia”, o Jairo Graminho, 
o Dr. Edésio Passos e tantas outras lideranças nos deixaram 
um legado inestimável para a cidade, uma marca que não se 
apaga: a de que todos, mesmo aqueles que as nossas elites 
sempre buscaram hostilizar, tem direito a viver em Curitiba e 
que somente a luta garante verdadeiros avanços sociais.

o prefeito gustavo Fruet 
apenas instituiu a uma parte 
da população a compra dos 

terrenos por um prazo de 
15 anos a um alto custo no 

boleto bancário
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cuRtas

no voto 
e na

consciência

Manoel Ramires
jOrnalista

FOnte: diap

1. Título
de eleitor
O cidadão-eleitor é o titular do 
poder e quando escolhe um 
candidato para representá-lo, 
seja no parlamento ou no poder 
executivo, sempre o faz por prazo 
certo, com base em um programa 
e com exigência de prestação de 
contas. no momento da escolha, 
um dos pressupostos é que o 
candidato tenha ficha limpa.

2. Transparência 
financeira
durante a campanha eleitoral, os 
partidos políticos, as coligações e os 
candidatos são obrigados a divulgar, 
pela rede mundial de computadores 
(internet), os recursos em dinheiro 
recebidos para financiamento de sua 
campanha eleitoral, em até 72 horas 
de seu  recebimento.

3. Proibições de 
doação a partidos 
e candidatos
empresas e outras pessoas jurídicas; 
entidade ou governo estrangeiro; 
órgão da administração pública direta 
ou indireta ou fundação mantida com 
recursos públicos; concessionário ou 
permissionário de serviço público; 
entidade de direito privado que receba 
contribuição compulsória em virtude de 
disposição legal; entidade de utilidade 
pública; entidade de classe ou sindical; 

pessoa jurídica sem fins lucrativos que 
receba recursos do exterior; entidade 

beneficente ou religiosa; entidades 
esportivas; organizações não-

governamentais que recebam 
recursos públicos; sociedade 

cooperativa; e organizações 
da sociedade civil de 
interesse público.

4. Propaganda  
na internet
a) em portal do candidato, 
do partido ou da coligação 
com endereço eletrônico 
comunicado à justiça eleitoral 
e hospedado em provedor 
de serviço estabelecido 
no país; b) por meio de 
mensagem eletrônica 
(mediante ferramentas como 
e-mail, twitter, facebook, etc) 
cadastradas gratuitamente 
pelo candidato, partido ou 
coligação; c) por meio de 
blogs, redes sociais, portais 
de mensagens instantâneas 
e assemelhados, cujos 
conteúdos sejam gerados ou 
editorados por candidatos, 
partidos ou coligações.

Desde 2014 a desconfiança com os políticos têm crescido. 
Principalmente após empreiteiras terem financiado as 
principais campanhas, seja para presidente, seja para 

deputados e senadores. Além disso, o STF proibiu o financia-
mento privado de campanha. Por isso, a Ágora fez uma lista 

rápida para ficar atento e não errar o voto em outubro.
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10. Cabe ao 
prefeito
iMpOstOs: iptu, iss, itBi, 
além de contribuições de 
melhorias e taxas, como 
a de iluminação pública. 
COMpetÊnCia úniCa: 
transporte público municipal, 
ordenamento territorial e 
uso do solo. COMpetÊnCia 
COMpartilhada: educação, 
saúde e habitação, proteção 
ao meio ambiente, cultura e 
assistência social.

5. São 
crimes
eleitorais
Comprar votos; fazer inscrição 
eleitoral fraudulenta; praticar o 
transporte irregular de eleitores no 
dia da votação; realizar propaganda 
eleitoral em locais não permitidos; 
valer-se o servidor público de sua 
autoridade para coagir alguém a 
votar ou não votar em determinado 
candidato ou partido; violar ou 
tentar violar o sigilo do voto; 
divulgar, na propaganda, fatos que 
se sabem inverídicos, em relação a 
partido ou a candidatos, capazes 
de exercerem influência perante 
o eleitorado; caluniar alguém, na 
propaganda eleitoral ou visando a 
fins de propaganda, imputando-lhe 
falsamente fato definido como crime.

6. É vedado ao 
agente público 
no período de 
campanha eleitoral
Ceder ou usar, em benefício de 
candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis 
públicos, exceto para a realização de 
convenção partidária; ceder servidor 
público ou utilizar seus serviços 
para comitês de campanha eleitoral 
de candidato, partido político ou 
coligação, durante o horário de 
expediente normal, exceto se estiver 
licenciado; fazer, nos 180 dias antes 
da eleição e até a posse dos eleitos, 
revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos que exceda a 
recomposição da perda de seu poder 
aquisitivo ao longo do ano;

7. Proibições 
durante a 
campanha
O uso de outdoor, inclusive 
eletrônicos; a pintura de muros; 
a distribuição e/ou o uso de 
camisetas, bonés, canetas 
e brindes com propaganda 
de candidatos; qualquer 
candidato, comparecer, nos três 
meses anteriores à eleição, a 
inauguração de obras públicas.

8. Proibição no  
Dia da Campanha
 É perMitidO: manifestação do eleitor 
ou militante, individual e silenciosa, de 
preferência por partido, por coligação 
ou por candidato mediante o uso de 
bandeira, broche, dístico ou adesivo; e 
manter a propaganda que já constava na 
internet. É prOiBidO: a aglomeração de 
pessoas portando roupas padronizadas; 
portar celular, máquina fotográfica ou 
filmadora na cabine de votação; e fazer 
boca de urna.

9. Quociente 
eleitoral 
na eleição 
proporcional
O quociente eleitoral corresponde à 
divisão do número de votos válidos 
(nominais e nas legendas) para 
vereador (e também deputados 
estaduais, distritais e federais) pelo 
número de vagas, desprezada a 
fração se igual ou inferior a meio. O 
resultado equivale ao quociente 
eleitoral ou ao 
número de votos 
necessários para 
que o partido 
ou coligação 
eleja um ou mais 
representantes.
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aRte e cuLtuRa
eM MoviMento 

daniel zanella 
jOrnalista e editOr  
dO jOrnal relevO

Para 
jantar
nossos

nomes

1 De precursores e não somente nomes de rua como Silveira Neto (Morretes, 1872-1945) 
e Júlia da Costa (Paranaguá, 1844-1911) aos contemporâneos e promissores Cezar Tri-
dapalli (romancista premiado, infelizmente atleticano) e Rodrigo Madeira (autor de “Ao 

Meu Assassino”, poema em que nos revela que foi ele quem matou Paulo Leminski), o Paraná 
sempre teve literatos atuantes. São grupos que fundaram periódicos, como Joaquim e Nico-
lau, editoras administradas por autores, autor que é a própria editora e personagens influentes 
na esfera político-social, como Emilio de Menezes (Curitiba, 1866-1918) e Paulo Leminski 
(Curitiba, 1944-1989), além dos escritores dados a uma certa grandiloquência. O poeta Emi-
liano Perneta (Pinhais, 1866-1921), por exemplo, lançou “Ilusão”, em 20 de agosto de 1911, 
no Passeio Público coberto de ramalhetes de flores. Evento-sucesso – “Ilusão” é o primeiro 
best-seller paranaense, vendeu 400 exemplares no lançamento –, teve até livro de ouro ornado 
em caixa de madeira e coroa de louros naturais na cabeça. Consagrou-se ali o Príncipe dos 
Poetas! (Por via das dúvidas, a exclamação é culpa do editor da revista.)

uM NãO-LINEAR PERCuRSO 
SOBRE A LITERATuRA 
PARANAENSE (INTENSA, 
PITORESCA, GENIAL, 
PERNóSTICA, TODAS AS 
OuTRAS COISAS TAMBéM)
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4 Em fevereiro de 1987, foi dado o primeiro passo para a fun-
dação do Nicolau. No auge, o periódico chegou a ter 180 mil 
exemplares de tiragem. Foi eleito a melhor publicação cultu-

ral da América Latina. teve vida curta em termos cósmicos, pouco 
menos de uma década, mas gigantesca em termos de ser o corpus 
que foi: um impresso. Jornal de literatura é pior do que cachaça. 
O Nicolau de Wilson Bueno (Jaguapitã, 1949-2010), que aludia 
sempre à necessidade de jantar os nossos nomes, esquecer nossos 
nomes, é o nosso Vasco da Gama diante do gigante Adamastor, 
singrante de uma tradição de periódicos literários que começa bem 
antes da Joaquim. Entre 1894 e 1915, o Paraná registra mais de dez 
periódicos, todos eles (hunf!) de alma simbolista. Hoje – afinal, 
somos em pele aqui e agora –, com circulação mensal irrestrita, 
temos o Rascunho, maior jornal brasileiro do segmento, onde a 
discussão literária acontece; o Cândido, jornal da Biblioteca Públi-
ca do Paraná, onde a reportagem acontece; o RelevO, onde nada 
acontece. De fato, nosso tempo é hoje. “Porque amanhã podemos 
morrer! (Mas, ai, isso nunca acontece.)”, nos diz Dorothy Parker, 
com quem o escrevinhador dessa matéria diz ter um caso. temos 
direito a todos os sonhos do mundo, Paraná.

3 Jovem e destruidor de cânones, “Por tudo, a 

literatura paranaense começa agora.”, Dalton 

trevisan virou a província do avesso, ape-

drejando de A a z. “Fecham-se uma a uma as ja-

nelas. três horas depois, lá está Dario à espera do 

rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó”, o 

autor de “uma vela para Dario” é o MAIOR ES-

CRITOR PARANAENSE (em caixa alta porque os 

muros do Alto da xV escondem muito). O Vampiro 

de Curitiba (evitemos a expressão, apenas uma vez 

que seja) elevou o gênero conto a um novo patamar. 

Prêmio Camões de 2012 e vencedor de diversos 

Prêmio Jabuti, Dalton é personagem integrante do 

imaginário da capital. Em meados dos anos 1940, 

fundou a revista Joaquim, um dos mais importan-

tes periódicos da história da imprensa brasileira. É 

célebre seu artigo demolindo Emiliano Perneta, a 

quem, convenhamos, as pedras foram em excesso. 

Ou não? O Paraná nunca foi reconhecido pela mo-

déstia. Sabe-se de um autor que saía pela capital, no 

fim da vida, dizendo ser o mais importante escritor 

brasileiro vivo. Se não era o mais importante, cer-

tamente foi um deles, comparado, no que tange à 

inovação e ao tensionamento de linguagem, a Julio 

Cortázar. Não é pouco, sem dúvida. E como diz o 

contemporâneo Marcos Pamplona, a rosa é o delírio 

do espinho. A recíproca não nos interessa.

2 A literatura lo(u)cal (ainda há quem veja certa 
graça nesse desdobramento semântico) sempre 
foi prolífica, apesar da pouca projeção editorial a 

nível nacional. Os principais autores acabam publicando 
por casas de abrangência nacional e parecem validar-se 
do mundo para o útero, como Dalton trevisan e Cris-
tóvão Tezza, para ficarmos em dois autores com o selo 
Record de distribuição estratosférica – Ó mares de Curiti-
ba, quanto de seu sal são lágrimas antropofágicas?. Hoje, 
contudo, com maior diversidade de ferramentas de publi-
cação e o fortalecimento de editoras de pequeno e médio 
porte, a literatura paranaense tem crescido e seu caráter é 
certamente mais plural; estabelecem-se novos protagonis-
tas: nenhum. Em um contexto rarefeito e com estímulos mil 
(há quem diga melhor que não fomos feitos para tantas ima-
gens e virtualização, bois cansados que somos), seguimos 
no velho paradigma: faltam leitores, sobram escritores. Em 
alguns casos, eles (os escritores) até morrem, mas não mor-
rem, como o advogado Leôncio Correia (Paranaguá, 1865-
1950), que copidescou ao médium polígrafo Chico xavier os 
versos de “Saudade”. O poema integra a edição definitiva da 
antologia Parnaso do Além-túmulo, de 1955.
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desde o dia 13/05, o instituto do 
patrimônio histórico e artístico 

nacional (iphan) em Curitiba está 
ocupado. Foi o primeiro prédio do 
Ministério da Cultura a ser tomado 

no país – hoje todas as 27 unidades 
federativas possuem ocupas. 

diariamente, lá acontecem atividades 
artísticas e culturais, assembleias, 

rodas de conversas e debates 
políticos, em um espaço de estrutura 

precária e com o acampamento 
externo resistindo sob chuva e frio 
na capital paranaense, porém, sem 

temer jamais. nos primeiros oito dias 
de ocupação, o presidente interino 
Michel temer já recuou na extinção 

do Ministério da Cultura e cada 
vez mais o debate e as pautas são 

ampliadas. e a luta continua.

3 cLiques Gabriel dietrich 
FOtOjOrnalista

Ocupar  
e resistir






