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Após duas greves 
e muita pressão, 

as professoras de 
educação infantil 

conquistaram novo 
plano de carreira 

com avanços 
financeiros. mas 

nem todo mundo 
no cmei foi 
beneficiado
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Pensata 
Pedro Elói 
FilóSOFO E AutOR DO
blOgDOpEDROElOi.COm.bR

No dia 29 de abril esteve em Curitiba um dos mais 
ilustres cidadãos da América Latina. O Nobel da 
Paz, o cidadão argentino, Adolfo Pérez Esquivel. 

Ele foi o laureado do ano de 1980. Veio ao Brasil para prestar 
solidariedade à presidente Dilma Rousseff, diante de um gol-
pe iminente. Em Curitiba participou de duas atividades: ato 
de repúdio ao governador Beto Richa, pela passagem do pri-
meiro ano da mais violenta agressão sofrida pelos professores 
e funcionários públicos do estado e para participar, no curso 
de direito da UFPR, e de um ato em favor da democracia.

Em sua passagem deixou uma fra-
se que lembro perfeitamente: “Sobre 
a impunidade não se constrói demo-
cracia”. Isso é impossível. O seu alvo 
era, obviamente, o Brasil. Era uma re-
ferência à impunidade dos crimes, de 
tortura e morte, ocorridos ao longo da 
tenebrosa ditadura militar brasileira.

Convém lembrar que o Brasil, 
apesar da “Comissão da Verdade”, 
foi o único país da América Latina 
que não puniu os torturadores envol-
vidos. Refletindo sobre a frase, pode-
mos facilmente constatar o porquê da 
declaração do deputado Bolsonaro, na 
noite do golpe, em homenagem ao no-
tório torturador, o coronel Ustra, sob 
urros complacentes e festivos de co-
legas parlamentares. Mas, pensando mais, a impunidade per-
mite muitas outras coisas e se constitui hoje, num dos maiores 
problemas deste país. 

Vejamos o caso da menina estuprada no Rio de Janei-
ro por mais de trinta seres humanos degradados. Eu estava 
inclinado a escrever machos, destacando a sua qualidade 
animal, mas os machos - animais não praticam tais atos. O 
sexo entre os humanos é essencialmente um ato cultural, e 
como tal, uma invenção humana, por sinal, um ato dos mais 
controlados pelos moralistas, quase sempre de plantão. No 
entanto, agora silenciosos e omissos. Mas isso também é um 
fenômeno cultural.

Vamos lembrar mais uma vez o mesmo deputado. “Só não 
te estupro porque você não merece”, disse. Declaração que 
Bolsonaro agora responde na justiça. Anteriormente, numa fra-
se que ficou famosa, o notório deputado Paulo Maluf proferira 
o dístico – estupra, mas não mata - e tudo ficou por isso. Pos-
teriormente uma ministra do Estado brasileiro, que já fora cha-
mada pelo mesmo Paulo Maluf de professora de sexo na tele-
visão, proferiu mais um dístico que lamentavelmente também 
ganhou fama - relaxa e goza - e, mais uma vez, nada acontece.

Recentemente, o novo Ministro da Educação (do DEM) re-
cebeu em seu gabinete de trabalho su-
gestões para a educação por parte de um 
ator do cinema pornô, que conta em seu 
abonador currículo, a descrição de um 
estupro seu, num programa de televisão 
sob o delírio do apresentador e de sua 
plateia e, mais uma vez, nada aconte-
ceu. Opa, nada não! Foi recebido, isto 
é, mereceu a atenção de um Ministro da 
República. Pois é. Sobre a impunidade 
não se constrói democracia, pois esta é, 
fundamentalmente, uma sociedade em 
que impera o desrespeito. Por esses dias 
li e achei interessante que o presidente 
usurpador e golpista instituiu no Brasil 
uma falocracia - palavra que ele mesmo 
inventou. Como não achei a palavra no 
dicionário, passei até a acreditar, embo-

ra com dúvidas, que ele realmente a inventou.
Enfim, para não fugir do tema da impunidade: Quando 

não se pune o crime, seja ele de que natureza for, seja ele 
pelas abomináveis práticas da tortura, da violência física e 
simbólica contra as mulheres ou pela abominável degrada-
ção de todos os valores de uma cultura civilizatória, pela 
apropriação indevida dos aparelhos do Estado e dos bens 
públicos, quando estas práticas não são punidas, isso passa 
a ser um estímulo para a sua prática. A criminalidade não 
punida passa a ser, na verdade, incentivo, estímulo e propa-
ganda para a sua perversa continuidade e perpetuação. Basta 
abrir os olhos para ver.

sobre a impunidade não  
se constrói democracia 

Por esses dias li e 
achei interessante 
que o presidente 

usurpador e golpista 
instituiu no Brasil uma 

falocracia - palavra 
que ele mesmo 

inventou

oPinião

Ainda aterrorizado com aten-
tado em Orlando, que ceifou 
a vida de pessoas lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexu-
ais que frequentavam a casa noturna 
Pulse, conhecida por ser LGBT. Ter-
ror ou homofobia? O que é importa é 
que o ataque foi motivado, sobretudo 
pelo ódio. O pai do autor dos disparos 
revelou que o filho tinha forte repul-
sa contra a expressão do afeto entre 
pessoas do mesmo sexo, o que pro-
vavelmente gerou o ataque homofó-
bico, monstruoso e eu diria medieval 
se não fosse o uso de armas de fogo.

Atacar a Pulse foi uma forma mais rápida que o matador 
encontrou de atingir todas as pessoas LGBT, seus/as defenso-
res/as, amigos/as e familiares. Os reiterados discursos de ódio 
que atingem a comunidade LGBT, mas também mulheres, ne-
gras e negros, povos de comunidades tradicionais e religiosi-
dades de matrizes africanas é o mesmo. Ele opera no sentido 

da aniquilação do diferente, da sub-
tração da diversidade humana, numa 
tentativa fatal de padronizar compor-
tamentos, estilos e formas de vida.

Neste sentido, me posiciono de 
forma intransigente a favor de todas 
as formas de experimentar a vida 
com respeito a credos, cores, gêne-
ros, etnias, idades, territorialidades 
e sexualidades e da mesma forma 
convoco a sociedade. Devemos acre-
ditar que, só protegendo a diversida-
de enquanto um valor democrático, é 
que alcançaremos um mundo livre de 

toda e qualquer forma de violência e opressão.
Não podemos nos silenciar e permitir que hoje ou no futuro 

a vítima seja o seu filho, a sua filha ou mesmo você. Todos 
os anos no Brasil são assassinadas mais de 300 pessoas com 
apenas uma motivação, o ódio às lésbicas, gays, bissexuais, tra-
vestis e transexuais. Não podemos esperar que sejam 50 em um 
único ato, em um único dia, para que a sociedade nos enxergue.

Querem nos aniquilar

Devemos acreditar 
que, só protegendo a 

diversidade enquanto 
um valor democrático, 

é que alcançaremos um 
mundo livre de toda 
e qualquer forma de 
violência e opressão

Márcio Marins de Jagun 
CARnAvAlESCO / CEnógRAFO / FiguRiniStA

movimentos protestam 
contra perseguição à 

comunidade lgbtt
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A moda é criminalizar  
os movimentos populares 
Ações de despejo forçado. perseguições contra militantes e contra movimentos 
populares. novos ataques contra os povos guarani. O golpe de Estado no brasil 
“destravou” ações dos setores conservadores e antipopulares. O mSt chegou 
a ser considerado uma organização criminosa pela Justiça de goiás. por este 
fundamento estão presos José valdir misnerovicz, geógrafo, e luiz batista 
borges, trabalhador rural sem-terra, encarcerados em goiás e no Rio grande do 
Sul. De acordo com o mSt, a ocupação de terras é expressão dos direitos civis 
e políticos (art. 5º, iv, xvi e xvii) e a garantia da propriedade privada tem que 
estar relacionada à função social da terra – o que poucas vezes acontece. 

A fragmentação da esquerda na América latina foi 
criticada pela ativista cubana Aleida guevara durante 
seu discurso na conferência de abertura do 1º Festival 
internacional da utopia, em maricá (RJ). para ela, a 
esquerda deve basear suas ações nas demandas do 

cotidiano das pessoas e aprender com os povos carentes 
e com os povos tradicionais. “temos que ganhar o 
respeito de quem nos escuta. Do que vale uma esquerda 
se ela não é reconhecida pelo povo?”, questionou a filha 
do revolucionário cubano (brasil de Fato). 

O presidente interino apresentou ao 
Congresso nacional a pEC 241/16, 
com o propósito de instituir um novo 
regime fiscal ou um novo teto para o 
gasto púbico, que terá como limite a 
despesa do ano anterior corrigida pela 
inflação. O dinheiro economizado será 
canalizado para pagamento dos juros 
da dívida pública. A medida favorece 
apenas os bancos e tende a conter 
gastos em Saúde e Educação (Diap). 

RaDaR Da Luta 
Pedro Carrano
JORnAliStA E militAntE  
DO FóRum 29 DE AbRil

O livro “quem foi quem na 
Constituinte” mostra que o então 
deputado constituinte e atual 
presidente interino, michel temer 
(pmDb), teve atuação avessa aos 
trabalhadores durante a elaboração 
da Constituição de 1988. Aos 
parlamentares foram atribuídas notas 
de zero a dez. temer ficou com a nota 
2,25. lula, à época, teve nota dez. E 
as questões principais de avaliação 
concentraram-se nas votações de 
projetos sobre sistema de governo, 
soberania nacional, democracia 
participativa, organização sindical, 
liberdades democráticas, reforma 
agrária e direitos trabalhistas. 

Filha de Che Guevara participa de Festival no RJ

Temer no  
ataque (hoje) 

caRtoon

Dez anos depois da luta dos professores do estado de Oaxaca, no 
méxico, manifestação contra a reforma educacional do governo ganha 
as manchetes do mundo. Os trabalhadores da educação voltaram a ser 
reprimidos por policiais federais. Resultado: oito mortos e cem feridos. 

Oaxaca luta! 

Temer no  
ataque (ontem) D
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coMiDa, Dieta e saÚDe
Gibran Mendes
JORnAliStA

ViVEREMos MEnos QuE nossos Pais: 
“SEREMOS A GERAçãO DOS DIABéTICOS, DOS 
hIPERTENSOS, OBESOS COM VIDA MAIS CURTA”

comida, Dieta 
e saúde

cooRDenaDas
sinDicais 

Casturina Berquó e Adriana Claudia Kalckmann   
COORDEnADORAS DO SiSmuC 

A população brasileira há muito tempo tem deixa-
do o campo, na esperança de na cidade encontrar 
uma oportunidade de reconstruir sua vida. hoje, 

cerca de 160 milhões de brasileiros vivem nos centros ur-
banos. Essa concentração de pessoas, sem o planejamento 
adequado, acarreta vários problemas, tanto no que se re-
fere à qualidade de vida, como no comprometimento da 
sustentabilidade no futuro.

A cada três anos, o Conselho das Cidades promove a Con-
ferência Nacional das Cidades, um espaço de diálogo entre o 
governo e cidadãos criado para discutir e propor soluções para 
diversos problemas. A 6ª edição do evento ocorrerá em Brasí-
lia, em junho de 2017, e trará como tema “Função Social da 
Cidade e da Propriedade”. Ali a sociedade organizada, repre-
sentada por seus delegados, cumprirá mais uma etapa, a fim 
de apresentar e defender suas pautas para a construção de uma 
cidade mais humana, mais justa e com menos desigualdades.

 Os processos históricos são praticamente os mesmos em 
todas as cidades brasileiras. Dificuldade histórica de acesso à 
terra e à moradia pelas populações mais pobres; problemas fun-
diários, passando por situações em que não se sabe de quem é 
a terra; desigualdade socioeconômica; dificuldade de gestão do 
território pelos municípios; dificuldade de organizar a cidade 
a partir do interesse coletivo e apropriação privada e indevida 
de espaços públicos. neste sentido, a configuração das cidades 
expressa cada vez mais as relações de dominação e poder. 

Função social | A função social é uma tentativa de equi-
líbrio ao direito de propriedade. Busca criar mecanismos 
para impedir que o exercício do direito de propriedade pri-
vada prejudique um interesse maior da coletividade. Isto 
significa que o direito à propriedade urbana deve estar sub-
metido à função social da propriedade

Esta foi uma demanda da sociedade civil que resultou 
na inclusão do capítulo “Da Política Urbana” na Constitui-
ção de 1988. há 15 anos, foi aprovado o Estatuto da Ci-
dade (Lei nº 10.257/2001), que regulamenta esses artigos 
constitucionais, estabelecendo normas de ordem pública e 
de interesse social para regular o uso da propriedade urba-
na em prol do bem coletivo e do bem-estar dos cidadãos e 
cidadãs em todo o território nacional. 

Já o Plano Diretor é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento urbano, e prega uma cidade justa, demo-
crática com acesso universal aos bens, equipamentos, servi-
ços para todos. A maior parte da população não tem acesso 
aos bens e serviços produzidos, ao uso do espaço público, à 
moradia digna, à infraestrutura e aos equipamentos de ser-
viços públicos. No Brasil, esse debate está em pauta desde a 
preparação da Emenda Popular para a Reforma Urbana para 
o Congresso Constituinte, em 1988. Os artigos 182 e 183 
da Constituição Federal colocaram como premissa a fun-
ção social da cidade, mas remeteram aos planos diretores 
municipais para cidades com mais de 20 mil habitantes a 
aplicação dos seus preceitos. 

A luta dos movimentos sociais tem buscado questionar 
a supremacia do direito de apropriação, da propriedade do 
solo e das edificações urbanas em relação ao direito à vida. 
é necessário garantir o direito à moradia. Essa questão é ex-
pressa no Estatuto das Cidades, em especial nos artigos que 
reconhecem o direito de usucapião urbano e, assim, indicam 
limites à especulação imobiliária. 

é somente na Constituição Cidadã de 1988 – no contexto 
da redemocratização do país – que se rompe, de forma ex-
plícita, com a concepção secular da “sacrossanta e absoluta 
propriedade privada”. Porém, decorridos vinte e sete anos da 
promulgação da Constituição da República, há quatorze anos 
do Estatuto da Cidade e treze anos do novo Código Civil, o 
que se vê são muitos casos de retrocessos, como em decisões 
judiciais liminares de “reintegrações de posse” em relação a 
ocupações consolidadas (posse superior a um ano e um dia) 
de famílias de baixa renda, sem considerar se a propriedade 
cumpre ou não a sua função social e sem sequer ouvir as fa-
mílias a serem despejadas, como é o caso da Ocupação Tira-
dentes (Cidade Industrial de Curitiba).

No Brasil hoje existem mais de sete milhões de imóveis 
desocupados, que não cumprem a sua função social. é ur-
gente a realização de um amplo debate sobre a função social 
da propriedade do solo urbano, combatendo esse conserva-
dorismo jurídico que não encontra respaldo constitucional. A 
reforma urbana não pode se resumir à mera construção de 
conjuntos habitacionais para as populações mais carentes. 
Não existe verdadeira reforma urbana sem desatar o “nó da 
terra” e efetivar a função social da propriedade.

a crise habitacional 
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Acordar cedo, levar e buscar os 
filhos na escola, dar conta de 
demandas pessoais e metas no 

trabalho. Este é um pequeno resumo do 
cotidiano da maioria das pessoas em nos-
sa sociedade. A falta de tempo aliada à 
praticidade dos alimentos processados 
fazem que com que as famílias cada vez 
mais busquem a comodidade de comidas 
prontas. Mas o resultado dessa equação 
só será sentido daqui alguns alguns anos 
- essa é a análise da bióloga, doutora em 
bioquímica e comunicadora de ciência 
dos alimentos, Paloma Sato.

“Boa parte da população, principal-
mente os mais jovens, não querem parar 
para cozinhar. Eles não têm tempo, e co-
zinhar demanda tempo. Tempo de plane-
jamento, de compras e preparo. Isso tem 
um preço. E quem paga é a saúde. Isso 
nós chamamos de uma relação de trade
-off, ou seja, uma coisa aparece em detri-
mento de outra”, explica Paloma.

De acordo com ela, a evolução da nos-
sa cultura social ocorre de forma muito 
mais rápida do que a do nosso corpo. Esse 
padrão alimentar baseado em alimentos 
processados poderá nos levar a um retro-
cesso. “Estima-se que seremos a primeira 
geração a viver menos do que a geração 
anterior, ou seja, viveremos menos do que 
nossos pais”, alerta para depois completar. 
“Seremos a geração dos diabéticos, dos 
hipertensos, obesos com vida mais curta”.

A obesidade, resultado desta mistura 
originada em uma vida com pouco tempo 
para preparação dos próprios alimentos e 
que tem no seu escape o excesso de ali-
mentos processados, já começa a desper-
tar a preocupação das autoridades. A obe-
sidade em muitos países já é considerado 
um problema de saúde pública e alguns 
alimentos já passam a ter um tratamento 
semelhante ao do cigarro, por exemplo.

“Nos EUA, os refrigerantes e as bebi-
das adicionadas de açúcar (como sucos e 

coMiDa, Dieta e saÚDe

energéticos) já são tratados como alimen-
tos que são prejudiciais à saúde. E em 33 
estados americanos eles já sofreram no ano 
passado um aumento de impostos. A ideia 
é a mesma do cigarro: aumentar os impos-
tos para diminuir o consumo. Porém, os 
impostos cobrados ainda são baixos e não 
têm refletido em uma diminuição conside-
rável do consumo”, relata.

Mas além do excesso de açúcar, o sal e 
a gordura, pilares da indústria de alimentos 

Ao escolher um produto na gôndola de um supermercado 
você está comprando muito mais do que um alimento. por 
trás de uma embalagem bonita estão anos e mais anos de 
estudos científicos e análises comportamentais para definir 
qual será o gosto e quais ingredientes mais nos agradam, 
facilitando assim a aceitação do paladar para aquele 
determinado alimento.

Os compostos químicos têm sua razão de ser. Eles 
podem servir para aumentar a durabilidade dos produtos 
que ficam expostos nas prateleiras, para dar cor à comida 
por mais tempo e com mais estabilidade frente às reações 
químicas naturais ou ainda simplesmente realçar o sabor. 
“Outros (compostos químicos) como estabilizantes 
e espessantes dão consistência e textura que agrada 
ao paladar. O glutamato monossódico  realça o sabor. 
Saborizantes químicos simulam sabores naturais, mas são 
muito mais baratos de produzir do que se forem extraídos 
da natureza. O sal, além de preservar o produto, mascara 
o sabor ruim de outros ingredientes. O açúcar e gorduras 
dão textura e aumentam a sensação de prazer do alimento 
fazendo-nos pedir mais”, exemplifica.

para paloma estas escolhas passam longe de serem 
aleatórias. Elas são fruto de muito investimento feito 
por décadas. “Alimentos processados são fruto de muita 
pesquisa e testes. não é uma coisa feita aleatória e sem 
controle. é ciência pura, feita por grandes corporações, por 
cientistas muito bem pagos que estudam o comportamento 
humano há muitas décadas. Eu costumo dizer que eles 
sabem mais de comportamento humano do que áreas como 
a psicologia ou até mesmo que a neurologia. porque muitos 
de seus achados e estudos nem sempre são publicados e 
muitas vezes guardados a sete chaves”, revela. 

Ciência Pura

estima-se que seremos 
a primeira geração a 
viver menos do que a 
geração anterior, ou 

seja, viveremos menos 
do que nossos pais 
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Um estudo do IBGE denominado “Pes-
quisa de orçamentos familiares 2008-
2009” apontou para o problema que 
se transformou a dieta dos brasileiros. 
Apesar da tradicional – e saudável – 
combinação de arroz e feijão fazer par-
te do consumo frequente de brasileiros, 
há um grande déficit na alimentação.

O baixo consumo de frutas e o ex-

cesso no uso de alimentos calóricos 
ficaram constatados, sobretudo na par-
cela mais jovem da população. Comi-
das processadas e industrializadas com 
altos teores de gordura e açúcar como 
bolachas recheadas, refrigerantes, piz-
zas, salgadinhos e outros produtos co-
mestíveis são motivos de preocupação 
na análise do instituto.

“Em síntese, o consumo alimentar 
no Brasil é principalmente constituí-
do de alimentos de alto teor energéti-
co e apresenta baixo teor de nutrien-
tes, configurando uma dieta de risco 
para déficits em importantes nutrien-
tes, obesidade e para muitas doenças 
crônicas não transmissíveis”, con-
cluiu o relatório.

alimentação saudável também 
passa pelo autoconhecimento
Excesso de trabalho, angústias, uma sociedade de con-
sumo e conflitos intrínsecos do ser humano também 
ajudam a compor o quadro que leva cada vez mais as 
pessoas a buscarem nos alimentos um alívio imediato 
para os problemas do dia-a-dia.

Naturalmente angustiados, contraditórios e limita-
dos, os seres humanos têm em sua natureza um ímpe-
to na busca da superação destas limitações. Justamente o 
conflito entre estas posturas postas fazem surgir diversas estra-
tégias para lidar com a angústia gerada por essas interações.  Alia-
do a este fato a arrogância do ser humano pelo sucesso relativo da 
sua razão, como a ciência moderna, além de um controle razoável 
da sua natureza interna e também da externa.

“Temos, portanto, a união de seres humanos angustiados e arro-
gantes que intentam solucionar a angústia que os rodeia. Uma ma-
neira de formalizar essa busca é comer e tentar sanar simbolicamente 
uma angústia ancestral que acomete a todos: a fome”, explica o mes-
tre em psicologia e professor da UniBrasil, Caetano Ranzi. 

De acordo com ele, a busca por uma alternativa passa pela ne-
cessidade de que as emoções associadas ‘à experiência de comer 
doces, por exemplo, possa encontrar outra forma de se expressar. 
“Se comer doces lhe dá um prazer infantil de estar protegido 
por uma experiência garantida e boa, por exemplo, o ato de 
comer poderia ser rivalizado por uma experiência geral de 
proteção - como estar com alguém de quem se gosta ou 
praticar um esporte no qual se saiba que terá um bom 
rendimento.  Para se comer “corretamente” é necessário 
se auto conhecer”, explica Ranzi.

41  milhões

1/3
das crianças 
brasileiras 

estão obsesas

coMiDa, Dieta e saÚDe

obesidade é tendência no Brasil e no mundo

processados, também geram preocupação. “No 
caso do sal, a adição em excesso nos alimentos 
processados é vista como um problema há al-
guns anos.  Em 2014 o FDA (a Anvisa ameri-
cana) estabeleceu regras para a diminuição de 
sal nos alimentos pela indústria. Aqui no Brasil 
isso acontece há mais tempo. Em 2010 o nosso 
governo federal assinou acordos com entida-
des ligadas às indústrias de alimentos para que 
ocorra uma diminuição de sal nos alimentos 
como pães, bolos, biscoitos, maioneses, mo-
lhos e outros. No entanto, tanto nos EUA como 
no Brasil isso não é uma obrigação e sim uma 
aderência voluntária da indústria, e se vai refle-
tir de fato em melhoria da saúde da população 

só o futuro irá dizer”, explica a bióloga.
Já no caso das gorduras, o centro do debate 

está na chamada gordura trans. Responsável, 
entre outras coisas, por dar aquela textura de 
que tanto gostamos nos alimentos, ela é apon-
tada como uma das grandes vilãs da alimen-
tação moderna. “Em 2013 o FDA determinou 
que gorduras trans não são consideradas se-
guras como alimento e em 2015 determinou 
que até 2018 nenhum alimento nos EUA possa 
conter gorduras trans na sua composição a me-
nos que se seja permitido pelo FDA. No Brasil 
essa diminuição já acontece desde 2008, mas 
ficou dentro do limite aceitável pelas entidades 
de saúde mundiais como a oMs”, exemplifica.

de crianças com menos 
de cinco estão acima do peso

em síntese, o consumo alimentar 
no Brasil é principalmente 

constituído de alimentos de alto 
teor energético e apresenta baixo 
teor de nutricional, configurando 

uma dieta de risco para déficits em 
importantes nutrientes, obesidade 

e para muitas doenças crônicas 
não transmissíveis
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Ao tentar fugir dos alimentos 
industrializados e com alto 
índice de gordura, açúcar e 

sal, a primeira alternativa é a busca por 
alimentos naturais, sobretudo frutas, 
verduras e legumes. Mas eles podem 
não ser tão saudáveis como pensamos.

A Secretaria Estadual da Saúde 
(Sesa) mantém, há anos, o PARA, si-
gla do Programa de Análise de Resí-
duos de Agrotóxicos em Alimentos. 
Em parceria com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária são coletadas 
frutas e verduras em supermercados. 
As amostras são enviadas aos labo-
ratórios de saúde pública de agro-
química do Tecpar para avaliação da 
quantidade de resíduos de agrotóxicos 
remanescentes no produto final ao 
consumidor, assim como se existem 
substâncias não permitidas para deter-
minados tipos de cultura.

Os morangos são um caso de ali-
mento contaminado. Especificamente, 
o maior problema encontrado foi o uso 
de agrotóxicos não autorizados para 
esta cultura, além de outros exemplares 
com níveis acima do permitido. O estu-
do da divisão de vigilância sanitária de 
alimentos da Sesa alerta para o fato de 
que “a saúde da população encontra-se 
sob um risco não avaliado toxicologi-
camente” com o consumo deste tipo de 
alimentos contaminados, uma vez que 
os estudos toxicológicos são realizados 
considerando o uso apenas dos agrotó-
xicos autorizados para a cultura e den-
tro dos Limites Máximos de Resíduos.

Todo agrotóxico registrado no país 
possui uma Ingestão Diária Aceitável 

PaRa! a análise dos alimentos 
que parecem saudáveis 70% 44% 40% 75%

Uva morango pepino pimentão

SAUDÁVEIS, MAS CONTAMINADOS
EStuDO DE 2013 mOStROu quE AlimEntOS COnSiDERADOS SAuDávEiS pODEm  
ESCOnDER umA gRAnDE quAntiDADE DE vEnEnO A SER AbSORviDO pElO ORgAniSmO

estabelecida, calculada para uma pessoa de 60 kg, cuja definição é: a 
quantidade máxima de resíduo de um determinado agrotóxico que inge-
rida diariamente, durante toda a vida, parece não oferecer risco apreciá-
vel à saúde. Mas mesmo assim esse cálculo ainda dá muita insegurança 
ao consumidor. “Estamos falando de resíduos químicos tóxicos encon-
trados em alimentos ingeridos ao longo de toda uma vida. A inseguran-
ça aumenta ainda mais, quando pensamos em uma criança, uma ges-
tante, um idoso ou ainda um vegetariano. Esse conceito posto no Brasil 
e no mundo não dá segurança para consumidor”, explica a técnica da 
vigilância sanitária de alimentos da Sesa, Eliana Scucato.

Atualmente o Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxi-
cos no mundo e o Paraná o terceiro estado da federação, atrás apenas do 
Mato Grosso do Sul e de São Paulo . O consumo elevado e prolongado 
desse tipo de resíduo presente nos alimentos pode levar a diversas do-
enças, como câncer, do sistema endócrino e infertilidade, entre outras.

“A solução passa por uma política de estado voltada para enfren-
tar isso e reverter o atual modelo”, sentencia a técnica. Mas, para 
que isso ocorra, ainda é preciso enfrentar o lobby e as pressões das 
empresas de agrotóxicos, que somente no Brasil movimentam cerca 
de U$11 bilhões por ano.

atualmente o Brasil é considerado o 
maior consumidor de agrotóxicos no 
mundo e o Paraná o terceiro estado 
da federação, atrás apenas do Mato 

Grosso do sul e de são Paulo 

coMenDo Veneno Gibran Mendes
JORnAliStA

 1 – lave as frutas, verduras e legumes 
em água corrente para diminuir a 
quantidade de resíduos.
2 – Retire as cascas de frutas com o 
mesmo objetivo.
3 – Compre frutas, verduras e 
legumes de “época”. Eles costumam 
ter menos agrotóxicos.
4 – Compre alimentos certificados 
pelo não uso de agrotóxicos.
5 – Compre alimentos oriundos de 
produção agroecológica certificada.

Confira a lista completa:

DIMINUA O RISCO
Orientações da Saúde pública

Feiras de produtos 
orgânicos em Curitiba

Fonte: Agência nacional de vigilância Sanitária, a Anvisa
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ção dos Trabalhadores na Indústria da 
Alimentação do Paraná (FTIA-PR), 
Wagner Rodrigues. De acordo com ele 
o uso de máquinas e a união de dois 
repousos para que os trabalhadores 
utilizem o banheiro neste tempo são 
algumas das estratégias adotadas.

“Desvirtua totalmente o princípio 

que está estabelecido na norma”, reclama 
Rodrigues. De acordo com ele, apesar de 
uma importante vitória dos trabalhadores, 
a publicação da norma agora serve como 
escudo para as empresas. “Conseguiram 
sair de foco após a intensa mobilização 
que aconteceu na sociedade. Os proble-
mas não estão encerrados, eles apenas 

mudaram a forma deste tipo de prática”, 
revela o dirigente sindical.

A análise de Wagner é corroborada 
pela do médico sanitarista e do traba-
lho, Roberto Ruiz. Ele atende traba-
lhadores da indústria dos frigoríficos 
há anos e estuda o impacto do trabalho 
na vida destas pessoas. De acordo com 

O que um bife pronto no seu 
prato e o filme Tempos Mo-
dernos, de Charles Chaplin, 

têm em comum? Pode parecer que 
nada, mas aquele pedaço suculento de 
carne que repousa sobre o seu prato 
provavelmente tem origem em uma 
jornada extenuante de trabalho e que, 
provavelmente, causará lesões em 
quem a preparou.

Esta é a realidade de milhares de 
trabalhadores em frigoríficos do Brasil 
e que foi demonstrada no já aclamado 
documentário “Carne, Osso”, produzi-
do pela ONG Repórter Brasil em 2011. 
Durante pouco mais de uma hora o 
material dirigido por Caio Cavechini 

e Carlos Juliano Barros mostra a dura 
realidade destes locais de trabalho.

São seis segundos para desossar uma 
peça de frango e mais de três mil peças 
por hora passando por cada esteira. Es-
forços repetitivos que, ao longo de anos, 
alijam as pessoas de seus movimentos 
mais simples com a mão e resultam em 
aposentadorias por invalidez, uma vez 
que os resultados as impedem de seguir 
trabalhando na indústria e muitas vezes 
em qualquer outro ramo.

Estatísticas do Ministério da Previ-
dência Social mostram que um funcio-
nário de frigorífico de bovinos tem, em 
média, três vezes mais chances de sofrer 
traumatismo de cabeça ou abdômen 

do que qualquer outro trabalhador. No 
caso da linha de produção para desossar 
frangos, o empregado tem chance 743% 
maior de desenvolver uma tendinite .

Publicada em abril de 2013, a Nor-
ma Regulamentadora 36 (NR 36), foi a 
maneira encontrada pelas autoridades na 
tentativa de equalizar os problemas so-
fridos pelos trabalhadores do setor. Con-
tudo, a indústria está adaptando-se para 
continuar pressionando os trabalhadores 
em busca de mais produtividade.

 “Como foi obrigada a mudar o sis-
tema produtivo, as empresas tentam re-
aver o tempo de repouso estabelecido 
de 10 minutos a cada 50 trabalhados”, 
explica o secretário-geral da Federa-

no caso da 
linha de 

produção 
para desossar 

frangos, o 
empregado 
tem chance 

743% maior de 
desenvolver 

uma tendinite 

tempos modernos
 REFLExOS DA REVOLUçãO INDUSTRIAL AINDA SOBREVIVEM NO RAMO DA ALIMENTAçãO

 tRaBaLHo DesuMano Gibran Mendes
JORnAliStA

TRABALHADORES DE FRIGORIFICO SOFREM COM:

D
iv

ul
g

aç
ão

Tendinite 
de ombro 
e punho

Cansaço

Grávidas 
têm mais 
chance de 
sangramento 
do que a 
média

Traumatismo na 
cabeça ou abdômen

Depressão e 
ansiedade
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MuniciPais 

A Constituição Federal de 
1988 trouxe grandes avan-
ços na área social. Garantiu 

a universalidade do SUS, da Assis-
tência Social (SUAS), Previdência 
Social e Educação, entre outras con-
quistas sociais. Ao mesmo tempo, 
garantiu investimentos das três esfe-
ras de governo para essas áreas. 

Ou seja, vinculou um percen-
tual das receitas de impostos e contribuições para investimen-
tos obrigatórios em cada uma dessas políticas. Porém, logo 
após a promulgação da nossa Carta Magna, alguns setores já 
apontavam a necessidade de mudanças no orçamento público. 
O debate girava em torno da necessidade de o país honrar os 
compromissos da elevada dívida pública e o processo infla-
cionário vividos na década de 1980.

Mais tarde, com a implantação do Plano Real, em 1994, 
e com o argumento de mais flexibilidade sobre o orçamento 
do governo, foi aprovada no Congresso Nacional a criação da 
Desvinculação de Receitas da União (DRU), num percentual 
de 20 por cento do total da arrecadação. Na prática, a medida 
proporcionava ao governo direcionar os gastos (investimen-
tos) para aquelas ações que achasse prioritárias e, ao mesmo 
tempo, garantia a formação de superávit primário - reservas 
que poderiam ser usadas para pagamento da dívida. 

A proposta de implantação da DRU era temporária, porém 
ela foi prorrogada por várias vezes tendo sua base legal na 
Emenda Constitucional 61, de 2011, que estendeu sua tempo-
ralidade até 31 de dezembro de 2015.

Com o fim da DRu, em dezembro do ano passado, novo 
projeto tramita no Congresso: trata-se da Proposta de Emenda 
Constitucional 87/2015 que, se aprovada, amplia o mecanis-
mo até 31 de dezembro de 2023 e ainda amplia também o 
percentual de 20 para 30% o montante de receitas que o go-
verno terá para gastar no que acredite ser prioridade. A PEC 
também estende a estados e municípios a mesma desvincula-

ção. A proposta já passou por duas 
votações na Câmara e agora está 
sob apreciação do Senado Federal.

A desvinculação de receitas 
desde sua implantação foi alvo de 
inúmeras críticas e tem se tornado 
pauta constante da classe traba-
lhadora, pois ela representa um 
retrocesso naquilo que conquista-
mos a duras penas na Constitui-

ção. Desvincular receitas comprometidas das áreas sociais 
para pagamento de juros da dívida é inaceitável. O atual 
projeto em discussão vai na contramão das lutas que temos 
empenhado nos últimos anos, desrespeita as deliberações 
das Conferências de Educação que aprovaram investimen-
to de 30%, da Saúde, da Assistência Social que luta pelo 
investimento mínimo de 5% para esta política. 

A PEC representa um perigo na continuidade de políti-
cas como Minha Casa, Minha Vida, Bolsa-Família, entre 
outros, pois o mercado capitalista coloca na pauta do go-
verno cada vez como prioridade o pagamento de juros da 
dívida e garantia do seu lucro.

Para concluir, é importante ressaltar que a conjuntu-
ra econômica social do Brasil na época da implantação da 
DRU era diferente da que se apresenta hoje. A dívida públi-
ca encontra se com pagamentos equacionados e as políticas 
sociais sedimentadas. Por outro lado, se há necessidade de 
maior liberdade para o governo investir em infraestrutura e 
demais demandas do Estado brasileiro, a classe trabalhadora 
não pode ser penalizada. Está mais do que na hora de mu-
dar a política econômica e isso passa por justiça fiscal, taxa-
ção das grandes fortunas e cobrança efetiva do governo dos 
grandes devedores, pois os trabalhadores têm seus impostos 
cobrados na fonte de suas receitas.

O momento é de mobilização. Não vamos permitir que este 
projeto prospere, vamos lutar para que nossa Constituição con-
tinue sendo chamada efetivamente de “Constituição Cidadã”.

em nome da  
constituição cidadã 

Desvincular receitas 
comprometidas das áreas 
sociais para pagamento 

de juros da dívida é 
inaceitável

tRaBaLHo DesuMano

Subnotificação 

Wagner Rodrigues também alerta para a 
subnotificação de doenças relacionadas 
ao trabalho nestes locais. De acordo com 
ele há um alto índice de depressão, pro-
blemas de cunho psicológicos e até mes-
mo abortos. “é assustador. Mas infeliz-
mente por conta da subnotificação isso 
não fica tão claro. os médicos das em-
presas não servem para tratar os traba-
lhadores, mas sim para questionar ates-
tados médicos diminuindo ou anulando 
estes documentos. é algo que acontece 
com frequência no setor”, denuncia.

O nexo, que liga a doença à ativida-
de ocupacional, na maioria das vezes é 
negado não apenas pelos médicos das 
empresas, mas por próprios peritos do 
INSS ou outros médicos. “São poucos 
os que compram essa briga como as-
sinar um CAT. As empresas adoecem 
os seus trabalhadores, os mutilam, e a 
conta fica com o Governo Federal. Ra-
ramente eles aplicam o nexo e quando 
aplicam de forma corajosa a empresa 
contesta e o trabalhador, sem a capaci-
dade de defender-se, vê seu nexo derru-
bado”, lamenta.

nestes casos, ficar doente não é ape-
nas uma batalha para provar a origem da 
enfermidade, mas também um desafio 
a própria sanidade mental. “A empresa 
tenta cortar o plano de saúde o trabalha-
dor precisa se virar. A partir do momen-
to em que adoece ele passa a ser tratado 
de forma desrespeitosa. Tem seu crachá 
retirado, não recebe o vale mercado e 
passa a sofrer discriminação. O que te-
mos de trabalhadores com depressão 
ou outros problemas de saúde e que se 
obrigam a permanecer nas impressas é 
impressionante e assustador”, comenta.

Para Ruiz a resolução destes pro-
blemas após a NR 36 passa, necessa-
riamente, por dois fatores. “Precisamos 
regular o ritmo de trabalho, porque ele 
é muito alto e intenso. Em segundo lu-
gar precisamos diminuir a jornada de 
trabalho”, finalizou.

os médicos das empresas não 
servem para tratar os trabalhadores, 
mas sim para questionar atestados 
médicos diminuindo ou anulando 

estes documentos 

ele, embora positiva, a NR 36 acabou gerando um outro problema: a 
ampliação do ritmo de trabalho para compensar as pausas estabeleci-
das na regulamentação.

“as empresas que fizeram isso neutralizaram o efeito benéfico (da 
NR 36) com a estratégia de acelerar o ritmo. Nessas a questão da doença 
não melhorou. os trabalhadores de frigoríficos continuam adoecendo por 
LER/DORT que são tendinite de ombro, de punho, síndrome de túnel 
do carpo, entre outras, além dos transtornos mentais como depressão e 
ansiedade”, explica Ruiz.

De acordo com ele, embora não seja ainda possível provar, há uma 
análise estatística que relaciona o trabalho nestes ambientes a proble-
mas na gestação. “Encontramos uma relação estatística aumentada, ou 
seja, as grávidas que trabalham em frigoríficos se afastam mais do tra-
balho por sangramentos e outros motivos ligados à gestação quando 
comparadas com a média”, relata.

O médico explica que a categoria busca uma universidade que tenha 
interesse pelo tema para investigar mais profundamente esta relação. 
“Temos essa relação, mas não temos a causa. Suspeitamos que possa 
ser a amônia ou ainda a exposição ao frio. Mas são suspeitas. Estamos 
buscando alguma universidade que se interesse pelo tema e a própria 
Contac está nesta batalha”, completa Ruiz.
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irene Rodrigues 
COORDEnADORA-gERAl DO SiSmuC

A DESVINCULAçãO DE RECEITAS DESDE SUA IMPLANTAçãO FOI ALVO DE INúMERAS CRíTICAS  
E REPREsEnTa uM RETRoCEsso naQuilo QuE ConQuisTaMos.
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O caldeirão no Brasil está fervendo. São tempos de 
mobilização e de muito envolvimento político em 
torno das varias pautas em defesa da democracia e 

de direitos. Neste cenário se observa forte protagonismo das 
mulheres e movimentos feministas. Existe todo um movimen-
to que torna o empoderamento das mulheres em alta. No en-
tanto, esse protagonismo esbarra em um desafio para nós: os 
nossos filhos.

o “empoderamento” é uma palavra criada para definir a 
ação de tomar para si o poder, de ter voz, visibilidade e par-
ticipar de movimentos. Contudo, a necessidade de traçar seu 
destino pode fazer com que a mulher se “desempodere” en-
quanto mãe e fazendo sofrer os seus filhos.

Se de um lado, por exemplo, no movimento, exigimos das 
entidades patronais a destinação de espaços próprios para cui-
dados com as crianças como creches no trabalho, por outro, 
na luta, são poucos os espaços de reunião ou de atos que pos-
suem algo direcionado aos filhos das militantes. as crianças 
ficam brincando em volta das cadeiras, correndo entre as pes-
soas, e muitas vezes, entediadas, “atrapalham a reunião” ou 
fazem a mãe militante ir embora mais cedo das mobilizações.

Falamos tanto de empoderamento, mas nos atos – ultima-
mente - não existe programação específica para aqueles que 
desde berço participam de debates profundos. Não falo de re-

creadores, mas de algo simples como tinta, papel, brinquedos 
emborrachados, livros infantis, bonecas de pano, artesanato 
etc. Uma criança não precisa de muito. Apenas da sua imagi-
nação e de um espaço confortável. nossos filhos gritam por 
um lugar assim a cada vez que nos abraçam e pedem para 
ir embora durante uma reunião. Nesse sentido, parece que o 
empoderamento é apenas para as mulheres que não têm filhos.

A mesma mulher que se empodera de cargos, atos e falas, 
vê seu filho “largado” às margens da aceitação sem um espaço 
destinado a ele. observo mães com filhos no colo em exaus-
tivas reuniões no período noturno, pois não querem deixar de 
participar daquilo em que acreditam. Se as falas destas reuni-
ões vêm sempre ao encontro do empoderamento da mulher, 
porém, oprime com o ócio a criança que a acompanha. O tão 
sonhado espaço criança, por exemplo, corretamente defendi-
do pela Central única dos Trabalhadores, não se concretiza 
nas sedes dos sindicatos, nem nos espaços de deliberação 
como congressos e plenárias.

Defendo, portanto, que uma forma de empoderar as mu-
lheres sem tê-las pela metade nas mobilizações é manter um 
espaço organizado para os seus filhos. além ser um instru-
mento de formação para os pequenos cidadãos, será um alento 
para as mães militantes que não querem se afastar dos am-
bientes políticos.

ser mãe é conjugar  
o verbo lutar 

o tão sonhado espaço 
criança, por exemplo, 

corretamente defendido 
pela central Única dos 
trabalhadores, não se 
concretiza nas sedes 

dos sindicatos

Soraya Cristina Zgoda
EDuCADORA inFAntil E COORDEnADORA DO SiSmuC 

mulheres realizam ato contra assassinato de uma criança

eDucaÇão inFantiL
Manoel Ramires
JORnAliStA

Plano de carreira 
trouxe benefícios 

aos municipais
sisMuC ConVERsou CoM sERViDoRas Da EDuCação QuE 
TIVERAM REAJUSTES ACIMA DOS 40% APóS DUAS GREVES
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eDucaÇão inFantiL

O novo plano de carreira dos professores de educação 
infantil trouxe avanços funcionais e financeiros 
aos profissionais. isso ocorreu inclusive com tra-

balhadores readaptados pela Lei 11768/2006. Antes da lei, 
a readaptação dentro de um Centro Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) transformava o educador em agente admi-
nistrativo. Com o novo plano de carreira para professores de 
educação infantil, o cargo assumido é de apoio pedagógico. 
E essa diferença é fundamental para os rumos financeiros 
dos servidores.

Carla Dinahel Costa é uma das beneficiadas pelo novo 
Plano de Carreira e pela adaptação para o cargo de apoio 
pedagógico. há 19 anos na rede e há dez anos no Cmei 
Cachimba, ela mudou de função por causa de problemas 
de saúde. Carla comemora a mudança e principalmente a 
orientação que teve para “esperar por um mês” em 2014, 
ano de aprovação do novo Plano de Carreira, para trocar de 
função. Essa alteração fez com que ela conseguisse aumento 
salarial acima de 40%. Ela conquistou, com a luta dos servi-
dores e do Sismuc, aumento de R$ 1098,05.

“Eu entrei como atendente de educação infantil. O sa-
lário não chegava a R$ 300. Uma cozinheira (cargo em ex-
tinção) ganhava três vezes mais. De lá para cá foram muita 
melhorias como fruto da luta do sindicato. Antigamente 
a gente tinha uma hora semanal para planejar atividades. 
Atualmente, em nossa unidade, a gente consegue fazer hora 
atividade. Eu entendo que deixamos de ser cuidadores para 
virar profissionais reconhecidos.”, comemora Carla.

Outra servidora que sente os impactos positivos do novo 
plano de carreira é Rosângela da Silva Rosa. Com 20 anos 
de rede e há quatro anos no Cmei Rurbana, ela também é 
um dos casos de profissionais que precisaram sair da sala de 
aula por causa de problemas de saúde. Rosângela migrou de 
professora para assistente pedagógica em março de 2015. 
Com o novo plano, seu vencimento básico novo saltou para 
R$ 3,3 mil, numa variação de 43%. “Eu tive um aumento 
grande. Meu salário estava bem defasado”, avalia.

Com menos tempo de casa, a professora Ana Paula Bar-
froso, do Cmei José Alencar, que está há cinco anos na Pre-
feitura de Curitiba, também vê a importância da luta sindical. 
Ela ingressou como educadora e participou do processo de 
mudança para a carreira de professora de educação infantil 
após duas greves da categoria. “Minha primeira percepção, 
com as greves, é com relação ao aumento salarial. houve 
um aumento significativo ao longo deste processo”, com-
para. Antes de aderir ao plano, o piso estava em R$ 2080. 
Agora, o vencimento base, somando o reajuste deste ano, 
passa dos R$ 2,5 mil. Ana Paula entende que os avanços são 
resultado da luta sindical: “é resultado positivo da greve. 
Infelizmente, só conseguimos as coisas no grito”, direciona.

no atual momento o Sismuc tem se reunido 
com a gestão municipal para propor novo 
plano de Carreira para os servidores municipais, 
reformulando a lei 11000/04. O chamado “planão” 
foi discutido pela categoria, mas barrado pelo 
governo gustavo Fruet alegando limitação 
orçamentária e período eleitoral. Contudo, para 
2017, a lei de Diretrizes Orçamentárias (lOA), não 
prevê a realização de concursos públicos, apenas 
a construção de novos equipamentos para uma 
equipe já defasada.

A situação preocupa os trabalhadores da 
educação, que já preveem a necessidade de novas 

mobilizações para melhorar a qualidade dos 
atendimentos à população. “A ausência da hora 
atividade se dá pela falta de profissionais nas 
unidades, afastamentos longos, laudos restritivos 
e definitivos. O problema é que os profissionais 
que trabalham diariamente estão ficando doentes 
também pela exaustão, por se sobrecarregar. 
Cada vez menos temos profissionais sadios nas 
unidades, com isso a hora atividade semanal se 
torna um sonho de consumo da categoria. pelo 
que conversamos com outras professoras isso é um 
problema geral e não apenas de algumas unidades”, 
revela a professora Ana paula barroso.

carreira não avançou para todos

Próximo prefeito vai enfrentar 
problemas na Educação

A mudança do Plano de Carreira da Educação Infantil não 
beneficiou a todos os trabalhadores. agentes administrativos 
e trabalhadores de escola ainda esperam por valorização sa-
larial e de condições de trabalho. Este é o caso de Lúcia Or-
tiliano dos Santos Casa. Ela entrou na Prefeitura de Curitiba 
há 27 anos com o cargo de babá. Em 2008, após passar pelos 
cargos de atendente de creche e educadora, teve que mudar 
de função por causa de problemas nas pernas. Lúcia deixou a 
sala de aula e se tornou auxiliar administrativo. Isso fez toda 
a diferença para seu crescimento na Prefeitura de Curitiba. 
A comparação mais evidente ocorreu com o novo plano de 

carreira. Enquanto sua colega de Cmei Rurbana teve ganhos 
financeiros, lúcia estacionou. “não me sinto bem. Fico cha-
teada, pois não fui eu que causei isso”, lamenta Lúcia sobre o 
afastamento por trombose. 

Para Juliano Soares, coordenador do Sismuc, essa evi-
dente diferença entre profissionais da educação não seria 
sentida tão intensa se a gestão tivesse feito o Plano de Car-
reira para todas as categorias da Prefeitura. “Não teria esse 
prejuízo se o plano fosse igual para todos. Ao escolher ape-
nas algumas carreiras, embora os avanços sejam inegáveis, 
a gestão prejudica a grande maioria”, avalia.

1467
profissionais são 
necessários para atender 
a demanda de Curitiba

204 cmeis
sendo cinco inaugurados 

recentemente

33% de hora atividade é a 
reivindicação da categoria

4434 
professores de 

educação infantil

20% 
de hora atividade para 

planejar as aulas
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A ausência do governo golpista de 
Michel Temer, do PMDB, na 
inauguração da Casa da Mulher 

Brasileira, no dia 15 de junho, mostrou a 
falta de compromisso do governo interi-
no com a pauta das mulheres. Depois de 
protestos contrários dos movimentos de 
mulheres, o ato transformou-se em mera 
entrega da obra. 

A política da casa é considerada es-
sencial. E não é obra de Temer. unifica 
os espaços de atendimento de mulheres 
em situação de violência, em um mo-
mento grave de violações contra o direito 
das mulheres no país. “é uma forma de 
combater a violência, os agressores vêm 
que há mais políticas punitivas”, exclama 
Juliana Mittelbach, conselheira do Con-
selho Estadual de Direitos da Mulher. 

Dentro da casa, concentram-se to-
dos os serviços. A Casa da Mulher Bra-
sileira está inserida no programa “Mu-
lher, Viver sem Violência”, em pacto 
feito com os 27 estados, lançado por 
Dilma em 2013, para integrar e ampliar 
os serviços públicos existentes voltados 
às mulheres em situação de violência. 
A inspiração da presidenta teria vindo 
numa viagem a El Salvador, na Amé-
rica Central, onde teria visto um bairro 
que oferecia todos os serviços especia-
lizados de auxílio à mulher vítima de 

violência. Um olhar para a realidade de 
Curitiba, por sua vez, mostra que os nú-
meros crescem assustadoramente. 

a placa de temer   |  O golpe de Esta-
do aberto com a votação do impeachment 
no Senado, no dia 11 de maio, afastou 
uma mulher da Previdência e quatro de 
ministérios, além de nomear uma secretá-
ria nacional de desconfiança sobre a polí-
tica das mulheres. A Casa virou então um 
símbolo de resistência para a manutenção 
das políticas voltadas às mulheres, amea-
çadas pelo novo governo.  

Tanto que no dia 28 de junho a pre-
tensão de Temer era finalmente colocar 
o nome próprio na empreitada. Mas o 
movimento de mulheres não teve acordo 
com a manobra. “Vai ser uma luta cons-
tante. E para dependurar a placa, com 
toda a estratégia de segurança, vamos fa-
zer um movimento lá também, para ver 
como será essa placa, que esteja o nome 
dela (Dilma). Não podemos aceitar o 
nome de um golpista”, afirma Juliana.  

Gestão tripartite  |  A dinâmica da 
casa é considerada uma experiência nova. 
Toda a estrutura reflete a gestão tripartite 
e o pacto do governo federal, estadual e 

Pela política
do respeito
INAUGURAçãO DA CASA DA MULhER BRASILEIRA EM CURITIBA 
LEVANTA DEBATE SOBRE A VIOLêNCIA CONTRA AS MULhERES 
PREsEnTE no QuoTiDiano E TaMBéM no GolPE DE TEMER

casa Da MuLHeR BRasiLeiRa 
Pedro Carrano, 
com colaboração de

Manolo Ramires
JORnAliStA

A estrutura conta com a Delegacia da mulher, 
ministério público, Defensoria pública, juizado 
de violência doméstica, patrulha maria da penha 
– desempenhada pela guarda municipal – e o 
serviço de atendimento psicossocial da prefeitura, 
formado por assistentes sociais e psicólogos. 
também há uma brinquedoteca, alojamento de 
passagem e uma central de transportes que facilita 
o encaminhamento das mulheres em situação de 
violência na busca por serviços externos. 

Serviços da casa

municipal. Conta com uma coordenadora municipal, 
para gerenciar a estrutura e administração da Casa. 

a coordenadora nacional ainda não está definida. 
Responsável por garantir a interlocução entre os três 
entes da federação. A nomeação no contexto do atual 
governo também é tema de expectativa. 

No mais, órgãos responsáveis no interior da casa 
fazem a gestão da Casa e os aprimoramentos neces-
sários. “E a sociedade também tem que fiscalizar e 

toda a estrutura 
reflete a gestão 

tripartite e 
o pacto do 

governo federal, 
estadual e 
municipal. 

conta com uma 
coordenadora 

municipal, 
para gerenciar 

a estrutura e 
administração 

da casa
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casa Da MuLHeR BRasiLeiRa 

A militante feminista 
Anaterra viana, presente 
no ato do dia 15 de 
junho, criticou a redução 
de importância das 
mulheres no governo 
interino de michel temer, 
como a nomeação de 
Fátima pelaes para a 
Secretaria de mulheres, 
subordinada ao ministério 
da Justiça. “Ela é uma 
mulher fundamentalista. 
Ela é contra o aborto até 
em casos de estupro. Os 
movimentos feministas 
estão tristes pela ida ao 
ministério da Justiça, pois 
as questões das mulheres 
serão tratadas apenas no 
campo jurídico”, protesta. 

O Golpe e o 
golpe nas 
mulheres 

monitorar”, indica especialista no as-
sunto, que preferiu não se manifestar 
nesse contexto de indefinição quanto à 
escolha da coordenação nacional. 

As mulheres apontam ainda a ne-
cessidade de indicadores mais consis-
tentes na defesa das mulheres, ao lado 
de “ações de empoderamento, para en-
raizar essas políticas”, lista Juliana. 

Apontam, também, uma série de de-
safios pela frente. a área de abrangência 
da casa limita-se a Curitiba – uma das 
três primeiras capitais do país a abrir a 
Casa –; as mulheres da RMC não dei-
xarão de receber orientação, em caso de 
gravidade. E o Centro de Referência de 
Violência contra a Mulher passa a aten-
der região metropolitana.

lugar de Curitiba em número 
de feminicídios (homicídio contra 
mulheres por razão de gênero)9º 773

casos de estupro

5º - lugar de Curitiba entre 
as capitais brasileiras com 
mais casos de estupro

Vai ser uma luta constante. e para 
dependurar a placa, com toda a estratégia 
de segurança, vamos fazer um movimento 
lá também, para ver como será essa placa, 

que esteja o nome dela. não podemos 
aceitar o nome de um golpista afirma 

JULIANA MITTELBACh
conselheira estadual
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TRISTES NÚMEROS 
Fonte: Fórum de Segurança pública (2014); ministério da Saúde (2013);

MuLHeRes izabela da Cruz 
quilOmbOlA

Em todos os espaços de que partici-
po me chama a atenção como são 
as mulheres as organizadoras que na 

linguagem popular “põem a coisa pra andar”, 
ou ainda “fazem a coisa acontecer”. Não falo 
isso no sentido de diminuir ou simplificar o 
trabalho que os companheiros homens têm 
dentro da luta de classes, ou dos movimentos 
sociais, falo isso por que é o que vejo. 

Vejo o quanto as mulheres de cada luta 
encampada se mobilizam, e mobilizam ou-
tras, auto-organizam e organizam o espaço 
onde se dará a reunião, o ato, a manifestação. 
No movimento de comunidades quilombolas 
não é diferente. Somos um movimento social 
misto, ou seja, composto por homens e mu-
lheres que juntos compreendem a necessida-
de da luta pela regularização dos nossos territórios quilombo-
las, e pela afirmação da nossa identidade, enquanto sujeitos, e, 
sobretudo enquanto comunidade. E é a partir dela que se ca-
racterizam as nossas reinvindicações, no sentido comunitário 
do existir, do ser Quilombola, e assim do “lutar” quilombola. 

Essa breve introdução é importante, ao passo que não 
existem manuais quilombolas orientando-nos sobre como fa-
zer a luta desses povos, que compõem e disputam o Brasil há 
mais de 300 anos. Não existe uma receita de bolo de como 
organizar em todo esse imenso Brasil, a luta de raça/classe/
etnia, gênero, geração quando se tratam de pautas das popu-
lações negras rurais. E mesmo não existindo um manual, cá 
estamos nós, derrubando sistemas político-estatais, sobrevi-
vendo e vivendo em meio a tudo isso. 

Não bastassem as já conhecidas disputas territoriais das 
comunidades quilombolas, ou pela manutenção da cultu-
ra própria, ainda temos agora o desafio jurídico de afirmar 
nossa existência. O campo de batalha agora é o Tribunal. As 
armas agora são os Direitos Fundamentais e a Constituição. 
As disputas agora são jurídicas, e tão importantes quanto as 
anteriores. Em torno do Ser e do Existir quilombola, ironica-
mente, somos nós, os/as “sujeitos de Direito” que precisamos 
provar a nossa (re)existência, não mais reivindicando visibi-
lidade ou justiça social nos livros de História, mas na afirma-

ção das normas jurídicas que nos garantem 
apenas, “continuar no jogo” defendendo a 
Constitucionalidade do Decreto 4887, criado 
em 2003, para regulamentar o procedimento 
para identificação, reconhecimento, delimita-
ção, demarcação e titulação das terras ocupa-
das por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que trata o art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Aliada ao atual cenário político nacio-
nal, de incertezas e tentativas de fragilizar 
direitos conquistados com a Constituição de 
1988, observa-se certa preocupação nas co-
munidades quilombolas pelo Brasil, e dentre 
elas a Comunidade Quilombola Paiol de Te-
lha (PR). Vínhamos de um governo de mui-
tos avanços quanto à participação social e à 

construção de políticas públicas para essa população, onde 
pouco se efetivava, no que diz ao território, a principal reivin-
dicação desses grupos. hoje, observamos um cenário crimi-
noso de desrespeito aos direitos conquistados. 

Se, antes, o ritmo de titulação de territórios levaria em média 
970 anos para o que o INCRA titulasse todas as comunidades já 
certificadas pela Fundação Cultural Palmares, hoje, com as re-
formulações inexplicáveis do atual (des)governo interino, sequer 
temos perspectiva de continuidade deste trabalho. O mais recente 
golpe às comunidades quilombolas se deu no dia 22 de Junho 
2016, quando o presidente interino “Transfere as dotações orça-
mentárias constantes do orçamento Fiscal da União, do extinto 
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e 
dos Direitos humanos para a Presidência da República”, num 
grande xeque-mate à efetividade desses direitos. 

Agora em um terreno desconhecido pela maioria de nós 
- o das Leis, estamos a postos, e prontas pra lutar. Mulheres 
negras não se dão por vencidas, nunca. Não desistiremos de 
entoar nossos cantos, de fazer nossas rezas ou de gritar pa-
lavras de ordem, das mais velhas às mais jovens, enquanto 
analisamos o momento de entrar no tribunal, ou nos espaços 
governamentais. Como diz Dona Socorro: “Nós sempre exis-
timos, e não vai ser agora que vamos deixar de existir”. Pelos 
anos de luta, não aceitamos nenhum direito a menos.

Direitos quilombolas
– a força é feminina

nós sempre 
existimos, e 
não vai ser 
agora que 

vamos deixar 
de existir. Pelos 

anos de luta, 
não aceitamos 
nenhum direito 

a menos
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A saída do Reino Unido (Inglaterra, País de Ga-
les e Escócia) da União Europeia após 43 anos, 
aprovada em referendo por 51,9% da população 

votante em 24 de junho, compromete a estabilidade do 
bloco europeu, que conta com outros 27 países.

Mas também pode comprometer a estabilidade do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), já que um dos de-
fensores do acordo de livre comércio entre os blocos era 
o primeiro-ministro britânico David Cameron - que en-
tregou o cargo após derrota por menos de 4 pontos per-

centuais. Ele defendia a permanência da sétima maior 
economia do mundo (PIB nominal) na União Europeia.

sem um dos maiores fiadores do acordo, as nego-
ciações Mercosul-União Europeia, que iniciaram em 
1999, tornaram-se mais difíceis de serem conduzidas e 
concluídas. Mas de qualquer maneira ainda é cedo para 
se tirar qualquer conclusão.

A respeito do Mercosul, a Revista Ágora conversou 
com Dr. Rosinha, Alto Representante-Geral do bloco La-
tino-Americano.

entReVista Phil Batiuk 
JORnAliStA

integrar para não 
desintegrar

Dr. Rosinha, Alto Representante-geral do mercosul, com paulo 
Abrão, Secretário-Executivo do instituto de políticas públicas 
em Direitos humanos do mercosul, e Ernesto Samper pizano, 

Secretário geral da união de nações Sul-Americanas

ÁGoRa | o senhor poderia explicar um pouco a 
respeito do cargo que ocupa?
DR. RosinHa | O Alto Representante-geral do mercosul 
(ARgm) foi criado em 2010 (Decisão nº 63/10), por decisão 
do Conselho do mercado Comum, para fazer a representação 
política do bloco. Eu fui indicado pelo brasil e referendado pelo 
Conselho em 2015.

O ARgm , tem várias atribuições, das quais listo algumas: 
a) Apresentar ao CmC e ao gmC, conforme o caso, propostas 
vinculadas ao processo de integração do mERCOSul; promoção 
da identidade cultural do mERCOSul; promoção comercial 
conjunta dos Estados partes do mERCOSul, e, aqui posso citar a 
atuação na construção do acordo com a união Europeia.

uma atribuição importante é atuar em aspectos vinculados à 
cidadania.

 

ÁGoRa | e o que essa cidadania representa 
para as pessoas brasileiras?
DR | Significa poder trabalhar em qualquer país do 
mercosul e o tempo de contribuição ser contado 
e poder se aposentar em qualquer um deles. Ou 
seja, o tempo de serviço independente de qual país 
trabalhou é somado para a aposentadoria. também 
há um acordo de residência. O cidadão e a cidadã do 
mercosul tem direito a residir no pais que desejar.

Até 2021, por exemplo, devemos ter Registro 
geral (Rg) único e também queremos unificar as 
placas de automóveis. uma outra questão muito 
importante para a cidadania é o reconhecimento dos 
certificados de conclusão do ensino básico e médio - 
e futuramente superior.
 

ÁGoRa | a integração está chegando agora 
na cidadania, mas começou com a economia, 
certo?
DR | Sim, o objetivo inicial do mercosul era 
incrementar o comércio para superar a crise econômica 
da década de 1980. Depois fomos avançando na 
construção dos direitos da cidadania.

Entre as decisões do bloco entendo como 
importante a tarifa Externa Comum (tEC). Ela fortalece 
o emprego e a produção dentro do bloco, gerando 
renda, desenvolvimento e cidadania. Sem ela, muitos 
arranjos produtivos e mesmo cadeias inteiras seriam 
ameaçadas.

para tornar o mercosul mais eficiente na questão 
econômica e comercial tem se buscado a integração 
produtiva e hoje temos dois bons exemplos: o setor 
automotivo e o de brinquedos.
 

ÁGoRa | e o que mais envolve a atuação do 
bloco?
DR | Existe um amplo leque de atuação, mas 
gostaria de chamar a atenção para a área da cultura. 
Atualmente, o mercosul tem reconhecido seu próprio 
patrimônio cultural, tanto material (ponte internacional 
barão de mauá, as missões Jesuíticas guaranis, moxos 
e Chiquitos e por último o Edifício mercosul) como 
imaterial os “trovadores (payadas). isto ajuda a criar 
uma identidade cultural comum. E existe também o 
Festival e Fórum Florianópolis Audiovisual mercosul 
(famdetodos.com.br), um espaço de fomento ao 
cinema e às culturas latino-Americanas.
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cuRtas Marcelo Veneri 
ADvOgADO tRAbAlhiStA

Dez direitos 
básicos do 

trabalhador

Sabe aquele lance de tirar dúvida rapidinho com um 
advogado? Pois bem, a revista Ágora dá uma ajudinha 
para que você entenda de alguns direitos básicos, mos-

trando que nem sempre a justiça é um bicho de sete cabeças

10. Faltas justificadas 
A Clt garante a ausência ao trabalho em 
alguns casos:
- por dois dias por falecimento de cônjuge, 
ascendentes (pais e avós), descendentes 
(filhos e netos, por exemplo), irmãos ou 
dependentes;
- por três dias após casamento;
- por cinco dias após nascimento de filho, 
no caso dos pais (licença-paternidade) agora 
podendo ser estendido a 20 dias;
- por doação voluntária de sangue (uma vez a 
cada 12 meses de trabalho);
- para cumprir exigências do serviço militar;
- para realizar provas de exame vestibular 
para cursos de ensino superior;
- quando precisar comparecer a juízo (por 
exemplo, para participar de júri).

1. Registro  
em Carteira
Se você permanece na empresa 
cumprindo ordens, pode ter vínculo 
empregatício, não importando se 
trabalha só duas horas por dia ou 
uma vez por semana, por exemplo. 
portanto, deve ser ter a CtpS (Carteira 
de trabalho) registrada. Com isso, 
terá direito a um mês de férias a cada 
ano trabalhado e a um adicional de 
um terço do salário sobre elas; ao 
décimo-terceiro; e ao FgtS, depositado 
mensalmente. quanto ao inSS, o 
empregador arca com sua parte, recolhe 
a do empregado e repassa o valor ao 
governo. 

2. Pagamento 
de Salário
quem recebe salário de 
forma mensal, deve receber 
no máximo, até o 5º dia 
útil do mês subsequente. 
lembrando que você deve 
verificar qual o piso da sua 
categoria profissional, ou se 
não houver, o salário a ser 
pago é o mínimo nacional, 
atualmente R$880,00.

3. Jornada  
de trabalho
você pode trabalhar até 8 
horas diárias, e 44 horas 
semanais. Além desse período, 
tem direito a fazer no máximo 
duas horas extras por dia, 
que deve ser remunerada, 
no mínimo, em 50% acima 
do valor da hora normal. Se 
houver acordo ou convenção 
coletiva, a jornada pode ser 
elastecida, como a jornada 
12x36, por exemplo.

4. Intervalos
quando a jornada 
não exceder 
de 6 horas, o 
trabalhador terá 
15 minutos para 
descanso ou 
lanche quando 
a jornada 
ultrapassar de 4 
horas. quando 
exceder de 6 
horas é obrigatório 
a concessão de intervalo para repouso e 
alimentação de no mínimo 1 hora e, salvo 
acordo escrito ou CCt em contrário, não poderá 
exceder de 2 horas.

Obs.: O horário de repouso/ alimentação não será 

computada como horário de trabalho.

5. Assinatura 
do Ponto
nos estabelecimentos 
com mais de 10 
empregados é 
obrigatório a anotação 
da hora de entrada 
e saída, em registros 
manual, mecânico ou 
eletrônico, o qual deverá 
ser registrado pelo 
próprio empregado, 
proporcionando assim o 
recebimento correto de 
todos os seus proventos.

6. FGTS
(Fundo de Garantia  
do Tempo de Serviço)
é uma conta aberta em nome 
do trabalhador, alimentada por 
depósitos mensais equivalentes 
a 8% do salário (o empregador 
que deve pagar, o valor que 
consta em seu holerite é apenas 
para você saber o valor que 
tem que ser recolhido). Com 
o FgtS, o empregado tem a 
oportunidade de formar um 
patrimônio, que pode ser sacado 
para a aquisição da casa própria, 
aposentadoria, demissão sem 
justa causa ou em caso de 
algumas doenças graves.

7. Féria remuneradas
Após completar um ano com registro em 
carteira, o trabalhador ganha o direito a 
um período de férias remuneradas por 
um período de 30 dias corridos. A decisão 
sobre quando o empregado poderá 
tirar as férias é do empregador, mas elas 
devem ser agendadas em até 12 meses. 
Se a empresa não liberar o empregado 
nesse período, fica obrigada a dobrar 
a remuneração paga nas férias. Caso o 
empregado tenha mais de cinco faltas 
sem justificativa, o número de dias das 
férias é reduzido. 

8. 
Estabilidade  
da gestante
A empregada gestante 
possui estabilidade 
do momento da 
concepção até 5 
meses após o 
parto, inclusive 
se engravidar 
durante o aviso 
prévio indenizado, 
não podendo ser 
demitida sem justa 
causa nesse período. 
Recentemente, foi 
incluído na Clt o artigo 
391-A que garantiu o 
direito a estabilidade 
da gestante, ainda que 
a gravidez aconteça 
no período do aviso 
prévio trabalhado ou 
indenizado.

9. Verbas 
rescisórias
Em caso de aviso prévio 

indenizado (cumprido 
em casa), o empregador 
tem o prazo de 10 dias 
CORRiDOS para fazer o 
pagamento das verbas 

rescisórias trabalhistas do 
empregado. no entanto, 
caso o aviso prévio seja 
trabalhado, o empregador 
deverá fazer todos os 
pagamentos (inclusive 
liberação do FgtS) no 
primeiro dia útil após o 
término do aviso prévio.
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aRte e cuLtuRa
eM MoViMento 

Ulisses Galeto
pRODutOR CultuRAl

Estão abertas as inscrições 
para dois editais importantes 
de concorrência da capital 
paranaense: o de número 
035/16 do mecenato 
Subsidiado, que recebe 
propostas até o dia 08 de 
julho, e o de número 037/16 
do Fundo municipal de Cultura, 
cujas inscrições vão até 18 do 
mesmo mês. Com naturezas 
distintas, os mecanismos fazem 
parte da lei de incentivo Fiscal 
à Cultura, uma das ferramentas 
de fomento mais importantes 
de Curitiba. Criada em 1991, 
sancionada pelo Executivo 
em 1993 e efetivamente 
implementada em 1994, com 
ela já foram realizados milhares 
de projetos de todos os 
segmentos artísticos e culturais, 
com impactos positivos e 
significativos para toda a 
sociedade curitibana.

nas minas gerais os já tradicionais Festivais de inverno de 
Ouro preto e mariana que acontecem todos os anos correm o 
risco de cancelamento. Diante de problemas de financiamento 
derivados principalmente da falta de incentivadores privados, 
a direção dos Festivais decidiu publicar uma Carta Aberta, 
disponível no link abaixo. no conteúdo, pouca novidade: 
dificuldades financeiras, falta de apoio, problemas de repasses 
de verbas, e por aí vai. Ao todo, foram recebidas quase 1,8 mil 
propostas de eventos e espetáculos oriundos de todo o brasil, 
além das 615 ofertas de oficinas para o público. quase 2, 5 mil 
produtores se cadastraram no portal dos Festivais, mostrando 
o enorme interesse e potencial criativo, de realização e mesmo 
de retorno financeiro a iniciativas do gênero. por hora, nos 
resta esperar, torcer e, sobretudo, lutar contra o desmonte 
generalizado do Estado brasileiro.

Fundação 
Cultural  
de Curitiba

Cancelamento de Festivais 

Estão abertas as inscrições para o 
26˚ Festival de inverno de Antonina. 
O evento ocorrerá de 13 a 23 de 
julho, com oficinas para todos os 
públicos e faixas etárias, espetáculos 
gratuitos em diversos espaços, 
tudo com muita arte, diversão e 
compromisso social. idealizado 
e realizado pela pró Reitoria de 
Extensão e Cultura da universidade 
Federal do paraná, o evento chega 
aos seus 25 anos de ininterrupta 
realização com muito vigor, sempre 
no mês de julho, no período de 
recesso escolar. maiores informações 
e inscrições online no endereço:

Festival 
de Inverno 
Antonina

proec.ufpr.br/festival2016

fundacaoculturaldecuritiba.
com.br/leideincentivo/
avisolivrefmc

fml.com.br/36/home.asp

O MinC interino  
e as ocupações
Ao tomar posse, o governo federal interino começou fundindo as 
pastas dos ministérios da Cultura e Educação alegando contenção 
de despesas. numa ação imediata e corajosa, segmentos 
organizados da sociedade ocuparam o prédio do iphAn em 
Curitiba na noite de quinta-feira, 12 de maio último, o que 
estimulou e serviu como exemplo para ações similares em todo 
brasil. graças à resistência, a proposta do governo interino durou 
pouco e foi substituída no sábado seguinte, dia 21, pela recriação 
do recém-extinto ministério da Cultura. O presidente em Exercício 
justificou a “trapalhada” alegando “o protagonismo da Cultura”. 
naturalmente, os protestos generalizados e as ações de ocupação, 
que não cessaram, não foram mencionados. A cultura resiste e 
resistirá, hoje e sempre.

Festival Internacional  
de Música de Londrina

há 36 anos realizado no mês de julho, o Festival de música de 
londrina é um dos eventos mais importantes do gênero na América 
latina. idealizado pelo conceituado maestro norton morozowicz, 
conta com diversas atividades pedagógicas e artísticas e presença 
de grandes nomes da musica erudita mundial. neste ano serão 
quase 50 oficinas, além dos mais de 50 eventos artísticos realizados 
em diversos espaços na cidade de londrina, envolvendo toda a 
comunidade. uma ação importante que se mantém íntegra nos 
tempos áridos pelos quais passamos.

Entre lutas, festivais  
e festas canceladas

festivaldeinverno.ufop.br/2016/index.html
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3 cLiQues isabella Lanave 
FOtOJORnAliStA

Em 2015, após conhecer a Jornada de Agroecologia, Amanda, bruna, isa e Rapha decidiram fazer 
uma pesquisa sobre a maneira como o jornalismo aborda a questão da luta pela terra no paraná. 
O resultado foi mais decepcionante do que o esperado: conteúdos com pouca profundidade e 
abordando sempre os conflitos e a violência. para tentar desconstruir e rebater uma parte dessa 
história, nasce o projeto “Sob terras vermelhas”. O documentário foi produzido como projeto 
experimental de conclusão do curso de Jornalismo da pontifícia universidade Católica do paraná.

Sob Terras Vermelhas




