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Confira mais

Assembleia popular
sobre segurança. Dia
19/12

Gestão de Beto Richa coloca
segurança pública em crise

A segurança pública é encarada, na
maioria das vezes, considerando

somente seus sintomas: falta de poli-

ciamento suficiente, falta de leis mais
rigorosas, falta de cadeias e por aí

em diante.

Esses são problemas a serem tratados, po-

rém, são consequência e não a causa dos pro-

blemas de violência nas cidades.

O sociólogo francês especialista no assun-

to da segurança pública Loïc Wacquant, ressal-

ta em seu Livro “Prisões da Miséria”, que há

uma tendência do Estado em lidar com a

criminalidade sem levar em conta as condições

sociais. Os governos “pretendem remediar com

‘mais Estado’ policial e penitenciário e ‘menos

Estado’ econômico e social que é a própria

causa da escalada generalizada da inseguran-

ça”, cita.

Ou seja, o crime e a violência devem ser

encarados como fruto de uma sociedade cor-

rupta, que não oferece condições adequadas

para o desenvolvimento de seres humanos. Em

outras palavras, é na ausência das políticas pú-

blicas que a criminalidade avança entre a po-

pulação.

Em Curitiba não é diferente. A sensação

de falta de segurança da população curitibana

é o cenário contraditório da pobreza de uma

maioria e da riqueza de uma minoria. Gasta-se

cada vez mais com a repressão ao crime e cada

vez menos com a prevenção.

Melhorar as condições de trabalho

daqueles(as) que tentam minim izar as

consequências dessa desigualdade social é um

passo importante e deve ser dado. A própria

guarda pode assumir uma função mais preven-

tiva. Porém, para que a vida se torne mais “se-

gura”, é preciso que a causa, a desigualdade

social, seja combatida de fato.

Falta de políticas públicas em Curitiba reflete no aumento de crimes.

Mortes de guardas são
ignoradas pela
prefeitura P. 3 P. 4
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Se os índices de criminalidade estão

relacionados às condições sociais da
população, então quanto maior a

exclusão social, possivelmente

maior serão os índices de
criminalidade. Assim, as políticas

públicas de inclusão devem ser

entendidas como mecanismos de
prevenção à violência.

Em Curitiba, infelizmente, não é esse o

caminho que vem sendo trilhado. Equívocos

e falta de planejamento estão resultando em

prejuízos para a população que necessita dos

serviços. Ao invés de investir na geração de

empregos, a administração municipal retira

dinheiro da Secretaria de Trabalho (R$ 1,27

milhão) para reformar parte da Rua 24 Ho-

ras. Em outro momento, por pouco a cidade

não ficou sem os R$ 5,6 milhões do Pronasci

para investir em políticas públicas. Sem re-

sultados práticos a serem demonstrados, o

recurso não seria liberado.

2004 – 3.801
2008 – 25.750

Falta de planejamento resulta em
perda de recursos e má aplicação

Outro programa que prevê recursos fede-

rais e que foi perd ido pela prefeitura é o

Projovem. O programa atenderia 9 mil jovens,

com uma bolsa-auxílio de R$ 100,00, o que re-

presentaria R$ 9 milhões a mais a serem inves-

tidos em políticas públicas para pessoas de

baixa renda. Para tentar encobrir o erro a

administração lançou o “Família Curitibana”,

que prevê um auxílio de R$ 50 para cerca

de 7 mil famílias.
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1.500 coletes
634 armas
391 aparelhos
de comunicação

Para 1.746 guardas

(Esta abaixo da quantidade
necessária para todos os

guardas)

Crescimento de

677%

2004 – 1.364
2008 – 1.631

Fonte: Parte dos dados são da secretaria de defesa social da PMC, publicado no site Bem Paraná.

Crescimento de

19,5%

Equipamento
para poucos

Quantidade de guardas municipais

Ocorrências atendidas pelos guardas municipais
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A falta de condições de trabalho e
os riscos a que estão expostos os

guardas municipais levaram a maior

mobilização já realizada pela catego-
ria, existente desde 1988. Cerca de

500 trabalhadores participaram de

uma paralisação de 24 horas.

Uma marcha fúnebre, com quatro caixões

seguindo à frente do cortejo, lem-

brou as mortes de quatro guar-

das nos últimos meses. Um dos

manifestantes, fantasiado de

“morte”, avisava a população so-

bre os riscos que a categoria vem

correndo nos últimos anos, devi-

do ao aumento da carga de tra-

balho e às condições indevidas.Os

guardas protestam contra a

intransigência da prefeitura que

não toma nenhuma medida para

evitar novas mortes. A pauta de

reivindicações visa a melhoria das

condições de trabalho como au-

mento do piso da categoria de R$

710,88 para R$ 1,3 mil, a cautela

da arma (para que o guarda pos-

sa levar a arma para casa), ofere-

cimento de treinamento adequa-

do, aumento do efetivo e auxílio-

alimentação.

Intransigência

Na prefeitura, depo is de

muita insistência e barulho dos

guardas, o secretário de recursos

humanos Paulo Schimidt acabou sendo obri-

gado a realizar uma reunião. Com nenhum

avanço na pauta apresentada e devido à infle-

xibilidade do secretário e do prefeito Beto Richa,

que nem sequer compareceu à reunião, a cate-

goria tirou um novo encaminhamento. Dessa

vez, eles aprovaram um indicativo de greve,

com data a ser definida em assembleia.

Relembrando

As mobilizações já vinham ocorrendo há

quase um mês e foram intensificadas na últi-

Prefeitura se nega a tomar medidas para
evitar novas mortes e guardas protestam

ma semana, após a morte do guarda Leocádio

Sw ami de Mello  e Silva, em novembro.

Panfletagens e abaixo-assinados têm servido

de apoio para o debate dos trabalhadores com

a população. Um trecho do documento diz:

“Quem também perde é a população, que

apesar do empenho dos guardas municipais,

fica mais exposta à criminalidade, devido à

falta de políticas públicas municipais e de

respeito e valorização com aqueles que atu-

am para garantir a segurança da população”.

Guardas municipais sofrem com péssimas condições de trabalho e piso salarial baixo.
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