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Em 2017, a educação pú-
blica em Araucária sofreu com 
os ataques e as omissões por 
parte dos que administram 
os recursos públicos. Dentre 
vários acontecimentos, a ali-
mentação escolar é um im-
portante elemento para ava-
liarmos a postura do governo. 

Pesquisadores que estu-
dam as relações entre nutri-
ção e aprendizagem, afirmam 
que alimentação de quali-
dade é fundamental para o 
aproveitamento escolar dos 
educandos. A relação é dire-
ta. As sinapses (comunicação 
entre neurônios) ocorrem 
com maior facilidade quando 
os nutrientes necessários são 
fornecidos ao estudante.

Porém, por diversos 
dias, o município serviu chá 
com bolacha, quando não 
uma gelatina, para as crian-
ças de Araucária. Muitas delas 
dependem da alimentação 
disponibilizada nas escolas 

As verbas que custeiam 
a merenda escolar no municí-
pio têm duas fontes: do gover-
no federal (parcela menor) e 
do próprio município (parcela 
maior). A utilização desses re-

cursos deve ser aprovada por 
parecer do CAE – Conselho de 
Alimentação Escolar. Os con-
selheiros que elaboram tais 
pareceres assumem respon-
sabilidade pelas conclusões 
que alcançam.

Nos últimos anos, diante 
de lacunas encontradas nas 
contas apresentadas pelo mu-
nicípio, o CAE precisou solici-
tar mais explicações sobre a 
utilização desses recursos. 

O conselho encaminhou 
ao secretário de Educação di-
versos ofícios solicitando es-
clarecimentos, especialmente 
a respeito dos gastos com a 
merenda escolar, a terceiriza-
ção das cozinheiras e a con-
tratação de uma empresa. No 
entanto, a maioria das indaga-
ções sequer foi respondida. 

A falta de transparência, 
e até mesmo de respeito, por 
parte do representante do 
executivo deixa o Magistério 
extremamente preocupado. 
O Sismmar está representado 
no CAE e continua acompa-
nhando as ações do conselho 
e cobrando dos gestores a 
aplicação dos recursos na ali-
mentação saudável.

O secretário da Educa-
ção fez até que conseguiu o 
apoio do Conselho Municipal 
de Educação para inchar as 
turmas pré-escolares e dos 
três primeiros anos do Ensi-
no Fundamental. As medidas 
sofreram forte resistência dos
professores, que fizeram várias
mobilizações junto ao CME.

Ainda em dezembro do 
ano passado, o governo ob-
teve permissão para aumen-
tar de 16 para 19 as vagas 
nas turmas de 4 e 5 anos de 
idade. Não foi recomendada 
nenhuma medida de apoio 
às professoras e educadoras 
infantis que trabalham com 
essas crianças. As condições 
de trabalho pioram.

Para as turmas dos anos 
iniciais, o governo fez uma 
manobra e convocou reunião 
do CME para 22 de dezem-
bro, apostando que nesta 
data o Magistério estaria des-
mobilizado. O Sismmar este-
ve presente e conseguiu im-
pedir a votação. 

Foi, então, convocada 
reunião fechada para 6 de fe-
vereiro, quando foi aprovada 
a possibilidade do governo 
ampliar a quantidade de alu-
nos por sala de 20 para 23 
no primeiro e segundo anos 
e, de 25 para 28, no terceiro 
ano do Ensino Fundamental.

Desapontamento
De todo este processo, 

ficou a decepção pela atua-

ção titubeante de uma repre-
sentante eleita pela categoria 
para lhe representar no CME. 
Roseana de Araújo Silva ocu-
pava a presidência do conse-
lho e nos momentos decisi-
vos se omitiu. Não defendeu 
as propostas apoiadas pelos 
seus representados. 

A gota d´água ocorreu 
na reunião de 6 de fevereiro. 
Roseane não compareceu. O 
inchamento das turmas foi 
aprovado por 5 votos contra 
4. Se ela tivesse votado con-
tra, haveria empate e, como 
presidente, teria o voto mi-
nerva, com poder de inverter 
o resultado. Em decorrência 
disto, Roseane renunciou ao 
cargo de presidente do CME.

Governo consegue apoio de 
conselheiros para inchar turmas 

Em 22 de dezembro, a 
administração municipal e di-
rigentes do Sismmar e do Si-
far reuniram-se para tratar da 
pauta que está pendente para 
as categorias. A nova direção 
sindical compareceu, já que o 
período era de transição para 
a posse que ocorreu poucos 
dias depois.  

A pauta tratava das pro-
moções verticais indeferidas 
da Docência I; da intransigên-
cia ao negar às pedagogas o 
direito à aposentadoria espe-
cial; a não implementação das 
promoções e progressões de 
profissionais que se aposen-
taram de 2013 a 2017. 

Os representantes do 
governo não tinham respos-
tas. Inclusive, utilizaram a re-
estruturação da Prefeitura 
como argumento para solici-
tar ao  Sismmar que encami-
nhasse novamente a docu-
mentação necessária para a 
análise dessas reivindicações. 
Foi firmado compromisso de 
receber os dirigentes do sindi-
cato na primeira quinzena de 
fevereiro.

Para que não se alegas-
se atraso, a documentação 
foi entregue na manhã 26 de 
dezembro. A direção sindical 
já solicitou e insiste na urgên-

cia da reunião, que ainda não 
tem data, o que evidencia a 
falta de comprometimento 
do governo.

Questões emergenciais
Ocorreu, porém, uma 

reunião com o secretário de 
Educação em 8 de fevereiro. 
Foram retomadas as reivin-
dicações do magistério, mas 
poucas questões foram obje-
tivamente respondidas. 

O debate tratou de as-
suntos emergenciais, como a 
suspensão do recesso de 14 
de fevereiro. A direção sindi-
cal defendeu o respeito à au-
tonomia de cada unidades.

Em relação ao concurso, 

foi anunciado o chamamento 
de 102 professoras/es da Do-
cência I e 25 pedagogas/os, 
com admissão prevista para 
abril. O número é insuficiente 
e deixa muitas/os professo-
ras/es sem a hora-atividade 
de um terço da jornada. 

Sobre o congelamento 
da carreira da Docência I, o di-
reito à aposentadoria especial 
de pedagogas/os, e a não im-
plementação das progressões 
e promoções nos vencimen-
tos de quem se aposentou no 
período, o secretário afirmou 
que não fará mediação com o 
prefeito.

A Docência II foi pautada 

e novamente o secretário foi 
cobrado para indicar os no-
mes da Smed para a Comissão 
de Estudos em Defesa da Car-
reira da Docência II. A próxima 
reunião está marcada para 21 
de março.

O Sismmar encaminhou 
ofícios às unidades educa-
cionais, ao FPMA e à Smed 
solicitando informações para 
atualizar os dados sobre a Do-
cência II, uma vez que o secre-
tário sinalizou a intenção de 
estadualizar mais uma escola 
que atende os anos finais, na 
Campina da Barra.

Unidade na luta
A união do Magistério é 

fundamental para avançar na 
direção de uma Educação de 
qualidade. A luta conjunta de 
todos os trabalhadores é ne-
cessária, com envolvimento 

e posicionamento fortes em  
todas as pautas. A fragmen-
tação enfraquece a classe tra-
balhadora e fortalece aqueles 
que desvalorizam, negam e 
retiram direitos.

Com o Conselho de Re-
presentantes de março come-
ça a Campanha de Lutas 2018. 
As pautas prioritárias serão 
discutidas e levadas para aná-
lise na primeira assembleia do 
Sismmar. As pautas específi-
cas, que necessitam de atua-
lização, serão levadas para 
debates nas escolas e Cmeis 
pelas representações eleitas.

A direção do Sismmar,  
também fará as visitas aos 
locais de trabalho para ouvir, 
debater e construir com a ba-
se a unidade necessária para 
enfrentarmos os ataques já  
postos e os que estão por vir.

CME

CAE cobra investimento 
na alimentação escolar

Merenda Escolar

Direção sindical esteve em reunião com o governo em 22 de dezembro 
e entregou os documentos solicitados já no dia 26/12, para agilizar as 

negociações. Agora falta o governo mostrar comprometimento 

Campanha de Lutas

Professoras/es querem negociações efetivas
A pauta prioritária está sendo cobrada. As pautas específicas serão atualizadas com debates nas unidades
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As educadoras infantis 
paralisaram as atividades em 
19 de fevereiro. Desde o ano 
passado, essas servidoras ten-
tam diálogo com o governo 
para defender a valorização 
profissional. Sua função equi-
vale à das professoras da Edu-
cação Infantil. É exigida a mes-
ma qualificação, sem o devido 
reconhecimento.

Como nenhuma sinaliza-
ção de interesse pelo assunto 
foi obtida, foi organizada a 
mobilização para o primeiro 
dia do ano letivo de 2018. 
As questões apontadas pelas 
trabalhadoras são bastante 
simples. Pedem para seguir o 
calendário escolar e para ter 
tempo de planejamento, ou 
seja, direito à hora-atividade, 
a fim de qualificar o trabalho 
educativo. 

No entanto, o ideal é 
que a administração avance
no entendimento sobre a Edu-
cação Infantil: crianças de 0 a 
5 anos não precisam apenas 

de alimentação, segurança e 
higiene. 

Essa maneira de tratar 
a primeira infância retrata a
falta de compreensão dos ges-
tores sobre o que mais im-
porta para uma sociedade, as 
suas crianças. É nos primeiros 
anos que formamos nossos 
conceitos de mundo e estabe-
lecemos relações de confian-
ça e empatia. 

O desenvolvimento in-
fantil se reflete por toda a vida 
de uma pessoa e pode poten-
cializar ou limitar o aprovei-
tamento escolar futuro. A 
qualidade nesse atendimento 
beneficia não só as crianças, 
mas todo o conjunto da socie-
dade. A valorização das pro-
fissionais que atendem essa 
fase está diretamente ligada 
à visão que têm os gestores 
sobre o futuro.

Se as educadoras infan-
tis precisam fazer uma para-
lisação para denunciar o fato 
de sequer serem recebidas, 

é porque temos muito o que 
avançar. O Sismmar luta pela 
Educação Pública e de Qua-
lidade, e entende que a rei-
vindicação das educadoras é 
legítima e necessária. 

O Município tem con-
dições de oferecer Educação 
Infantil que respeite as po-
tencialidades das crianças e 
dê condições plenas de de-
senvolvê-las. Para observar o 
quanto falta, basta olhar para 
a arquitetura dos Cmeis, para 
a alimentação fornecida, para 
os materiais pedagógicos, pa-
ra as possibilidades de forma-
ção e, principalmente, para o 
tratamento com as educado-
ras.

É evidente que, infeliz-
mente, não teremos o que as 
crianças precisam em pouco 
tempo, mas esperamos que a 
questão seja tratada com a se-
riedade que merece por parte 
dos gestores. Ouvir o que es-
sas profissionais têm a dizer, é 
apenas o primeiro passo.

Paralisação de 19 de fevereiro denunciou a falta de negociações por parte do governo

O Fundo de Previdência 
Municipal de Araucária anun-
cia que realizará em abril o 
recadastramento dos benefi-
ciários. Todos aposentados e 
pensionistas devem compa-
recer à sede do FPMA para 
não correr o risco de ter seus 
vencimentos suspensos.

Todos devem se apre-
sentar pessoalmente e levar 
documento de identidade 
(RG) e comprovante de en-
dereço atualizado e de ou-
tros dados cadastrais, caso 
haja alterações.

Quem não puder com-
parecer por estar acamado, 
hospitalizado ou impossibi-
litado de se locomover deve 
informar o FPMA (ele ou a fa-
mília). Estes casos serão ava-
liados pelo Conselho Adminis-
trativo do fundo e poderá ser 
feita visita in loco.

Quem perder o prazo so-
frerá bloqueio administrativo 
nos vencimentos até a regu-
larização.

Confira no quadro acima 
as datas e a ordem alfabética 
para o recadastramento.

1ª semana 2 a 6 de abril A, B, C, D
2ª semana 9 a 13 de abril E, F, G, H, I, J
3ª semana 16 a 20 de abril K, L, M, N
4ª semana 23 a 27 de abril O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Aposentados
Todos devem participar do 
recadastramento em abril

FPMA

Educadoras infantis param pela valorização
Servidoras

Há anos os sindicatos e 
os trabalhadores vinham aler-
tando o governo sobre a ne-
cessidade de encontrar alter-
nativas para equalizar o déficit 
atuarial. Foram apontadas di-
versas alternativas. Aos pou-
cos, algumas foram implemen-
tadas. Porém, a principal de-
las, que era aumentar a alíquo-
ta de contribuição patronal 
nunca havia sido tratada com 
a seriedade pelos gestores.

Somente no ano passa-
do, após muitas mesas de ne-
gociação e a demostração de 
força com a massiva partici-
pação dos trabalhadores nos 
congressos do FPMA, os con-
selheiros conseguiram con-
vencer o governo a enfrentar 
o problema. Em decorrência 
disto, o executivo aprovou 
junto à Câmara Municipal um 
projeto de lei aumentando a 
contribuição da Prefeitura pa-
ra o Fundo de Previdência. 

Em janeiro deste ano, a 
alíquota patronal passou de 
12% para 12,5% da folha de 

pagamento e seguirá sendo 
corrigida em 0,5% a cada ano 
até alcançar 17% em 2027. Os 
servidores continuam con-
tribuindo com 11% dos seus 
vencimentos.

O cálculo atuarial des-
te ano já indica a estabili-
zação do déficit do fundo. 
É um importante passo na 
busca do equilíbrio finan-
ceiro atuarial que garantirá 
as aposentadorias futuras. 

É preciso, porém, man-
ter a vigilância e não descui-
dar do FPMA, para evitar o 
que ocorreu em municípios 
vizinhos. Os servidores têm 
sempre que cobrar dos con-
selheiros eleitos firmeza na 
representação dos interesses 
dos trabalhadores!  

A próxima meta é con-
vencer o Executivo a assumir 
os gastos com as licenças 
médicas e do salário mater-
nidade, implementando pro-
gramas de prevenção e de 
cuidados com a saúde do tra-
balhadores.

Aumento da contribuição 
patronal estabiliza o déficit 
atuarial do fundo

Entre as reivindicações estão o direito de acompanhar o calendário escolar e hora-atividade

Em parceria com a Unioeste, o Sismmar orga-
niza espaços para estudo da concepção pedagógica 
do município. Confira o cronograma.

1º a 14 de março - Período de inscrições do 
coordenador, preenchendo o cadastro e solicitando 
a formação de seu grupo.

20 a 30 de março - Período de inscrições dos 
demais participantes do grupo.

2 de abril a 29 de setembro - Realização dos 
encontros dos Grupos de Estudos.

1º a 20 de outubro - Entrega do relatório com 
a síntese das discussões dos encontros.

Novembro - Encontro de encerramento.
As inscrições são gratuitas. Os grupos ou eta-

pas terão oito encontros anuais. Será expedido certi-
ficado de 40hs a quem participar de no mínimo 6 en-
contros, sendo 32hs presenciais e 8hs para leituras. 
Os coordenadores também receberão certificado. 

Interessados podem entrar em contato pelos 
fones (41) 3642-1280 ou 99111-0027, com Verieli.

Formação sobre Pedagogia Histórico-Crítica

foto: Sifar
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Autonomia sindical

Práticas antissindicais 
são condutas recorrentes de 
empregadores e chefias e os 
trabalhadores são as vítimas. 
São medidas e atitudes que 
buscam induzir ou impedir a 
organização sindical e enfra-
quecer a luta dos trabalhado-
res por seus direitos.

Participar de assem-
bleia, mobilização, da orga-
nização sindical ou greve são 
direitos de qualquer trabalha-
dora ou trabalhador. Tentar 
coibir esta participação por 
qualquer meio se configura 
prática antissindical.

Confira alguns exemplos:
• Tentar impedir a filiação de 

trabalhador/a no sindicato.
• Trocar constantemente de 

seção ou de local de traba-
lho trabalhadores ativos na 
luta de classes.

• Interferir na eleição de re-
presentante por local de tra-
balho. Já houve caso de di-
reção induzir a escolha de 
profissional que não atua 
em sala de aula, mesmo 
que esta pessoa não queira 
a representação, impedin-
do outros de se candida-

tarem, apenas por conve-
niência da própria direção.

• Realizar votação em local 
de trabalho para tentar 
mudar decisão de assem-
bleia geral da categoria. 
Seria o caso, durante uma 
greve, de direções escola-
res que propõem votação 
entre os profissionais para 
decidir se a unidade entra 
em greve ou não. A chefia 
deve respeitar decisão de 
assembleia, que é sobe-
rana, garantindo o direito 
daquelas pessoas que quei-

ram participar da paralisa-
ção, independente se elas 
são minoria na unidade.

• Negar a liberação a dirigen-
te sindical eleito escolhido 
pelos trabalhadores. Temos 
o caso recente da edu-
cadora infantil Fernanda 
Amaral, eleita para o Sifar 
e escolhida em assembleia 
para compor o grupo de 
dirigentes liberados para 
trabalhar no sindicato. O 
governo municipal negou 
a liberação. A questão está 
em negociação.

O caso do Magistério
Outro caso recente en-

volveu a nova direção do 
Sismmar, quando o governo 
mudou sua interpretação 
com relação ao Estatuto do 
Servidor onde se trata da li-
beração para exercer manda-
to classista. 

A lei prevê a liberação 
de três servidores. No entan-
to, há anos está consolidado 
o entendimento de que o dis-
positivo trata de três pessoas 
com jornada semanal de 40 
horas, como ocorre com o Si-
far. O estatuto é omisso com a 
situação dos profissionais do 
magistério, cuja jornada é de 
20 horas semanais.

Portanto, o caso dos 
professores é singular. Se 
jornada é diferenciada, para 
garantir a isonomia da repre-
sentatividade dos trabalha-
dores municipais, é preciso 

Magistério atento a condutas antissindicais
Liberdade de organização sindical é prevista na Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho

Oito momentos de re-
sistência popular no Paraná e 
desconhecidos da população 
são abordados no livro Lutas 
Populares do Paraná, que se-
rá lançado em 21 de março, 
quarta-feira, às 18h, em ati-
vidade na Câmara Municipal, 
em Araucária. 

A obra é organizada pelo 
Centro de Formação Milton 
Santos / Lorenzo Milani, com 
apoio do Instituto de Pesqui-
sa, Direitos e Movimentos So-
ciais (IPDMS). 

Seus organizadores são 
pesquisadores entidades que 
compõem o Centro Santos 
Milani: Ana Inês Souza e Ricar-
do Prestes Pazello, do Centro 
de Formação Urbano Rural 
Irmã Araújo (Cefuria), e Jo-
nas Jorge da Silva, do Centro 
de Promoção dos Agentes de 
Transformação (Cepat).

O livro traz situações 
de lutas dos povos indígenas 
e das comunidades negras, 
uma experiência anarquista, a 
Greve Geral de 1917, a Guerra 
do Contestado, a Revolta dos 
Posseiros, a Guerrilha de Po-
recatu, as mobilizações pela 
redemocratização e a organi-
zação das comunidades tradi- cionais.

O objetivo da publicação 
é suprir a carência de referên-
cias populares de resistência 
no estado, conforme explicam 
os organizadores no texto de 
apresentação: “[…] a chama-
da “história oficial” coloca na 
invisibilidade o protagonismo 
dos grupos e organizações 
populares, suas lutas e revol-
tas. Tem-se, assim, um ver-
dadeiro enquadramento da 
memória”. 
Com informações de Brasil de Fa-

to www.brasildefato.com.br

Livro que resgata momentos da luta 
popular será lançado em Araucária

Memória

SERVIÇO
Lutas Populares no Paraná 
Organização: Ana Inês Souza, Ri-
cardo Prestes Pazello e Jonas Jor-
ge da Silva. Centro de Formação 
Milton Santos / Lorenzo Milani
Lançamento: Dia 21 de março, 
18h, Câmara Municipal Araucária

Desde 1º de 
janeiro o Sismmar 
tem nova Direto-
ria Colegiada Ple-
na. É princípio da 
gestão Firmes! A 
Luta Muda a Vida 
exercer na prática 
uma administração de-
mocrática, horizontal, 
sem hierarquia, como 
propõe o estatuto do 
sindicato. 

Por este motivo, a di-
reção sindical não tem pre-
sidente. Não tem uma fi-
gura central que controla e 
comanda. Pelo contrário. As 
questões são debatidas em 
conjunto e dali saem as linhas 
de ação para a direção libe-
rada.

Nesta gestão foi defini-
da a liberação de seis profes-
sores, sendo três em um pe-
ríodo e três em outro. Quem 
tem dois padrões, exerce o 
segundo na unidade educa-
cional ou em outra rede de 
ensino.

É propósito da direção 
realizar a rotatividade nas 
liberações para que o maior 

número possível 
de dirigentes 
eleitos possa 
vivenciar o coti-
diano sindical. 

Esta prática 
mantém as lide-
ranças mais sin-
tonizada com as 

necessidades dos 
professores nas uni-
dades educacionais.

Nova gestão exerce a 
democracia na prática

Alice Unicki 
•	 Manhã - Sismmar
• Tarde - Padrão no Estado

Daniel Martello Lazinho 
• Manhã - Padrão no Estado
•	 Tarde - Sismmar

Josiane Furman
•	 Manhã - Sismmar
• Tarde - Escola

Juliana Pinto Kato
• Manhã - Escola
•	 Tarde - Sismmar

Tatiane Penkal Burnagui
• Manhã - Escola
•	 Tarde - Sismmar

Verieli Della Justina
•	 Manhã - Sismmar
• Tarde - Aprovada no concurso

Direção Liberada

mais do que três dirigentes 
atuando por 20 horas. No ano 
passado havia cinco profes-
soras liberadas, sendo uma 
com dois padrões (40h) e as 
demais com um padrão de 
20h, garantido a paridade da 
representação. Agora foram 
definidas as liberações de seis 
professores, cada um por 20h 
semanais. Quem tem dois 
padrões, cumpre um turno 
no sindicato e outro na sala 
de aula. Isto permite maior 
participação da categoria no 
Sismmar, mantém o vínculo 
do dirigente com o chão da 
escola e viabiliza a atuação 
sindical.

Depois de muita insis-
tência com relação ao enten-
dimento e interpretação do 
estatuto, a direção do Sism-
mar conseguiu garantir a par-
ticipação dos seis servidores 
indicados. 

São os trabalhadores que devem decidir como o sindicato deve funcionar
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Dia da Mulher

Mulheres vão às ruas no 8 de março
Mobilizações em Curitiba e em todo o Paraná protestam contra a violência e a desigualdade de gênero

A Lei 13.467/17 flexibi-
liza o trabalho em local insa-
lubre da empregada gestante 
ou lactante, que havia sido 
proibido pelo artigo 394-A, 
introduzido na CLT pela Lei 
13.287/16.

Com isso, a nova legisla-
ção permite que a emprega-
da, quando gestante, exerça 
atividades consideradas in-
salubres em grau médio e 
mínimo. E, quando lactante, 
trabalhe em locais insalubres 
em qualquer grau.

A nova redação do ar-
tigo 394-A da CLT, portanto, 
coloca em risco a saúde tanto 
da gestante e lactante.

Não podemos nos es-
quecer que a razão primordial 
de proteção à gestante é pro-
teger o nascituro, para que 
não venha a ter sequelas de 
gestação, sendo inadmissível 
a permissão para que a ges-
tante e/ou a lactante, possa 
exercer atividades em locais 
insalubres.

A nova legislação viola a 
Convenção 103 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT), bem como o Decreto 
58.820/1996, que promulgou 
a Convenção 103, referente  
proteção à maternidade.

Além de locais onde o 
risco é baixo ou médio, a Me-
dida Provisória 808 permite 

que a gestante e a lactante 
trabalhem em ambientes in-
salubres de alto risco se elas 
apresentarem, voluntaria-
mente, um atestado autori-
zando-as a permanecer em 
sua atividade. 

Neste caso, o empre-
gador pode facilmente con-
seguir atestado para a em-
pregada. Além disto, se ela 
mudar de setor, deixa de re-
ceber o adicional de insalubri-
dade, reduzindo seu salário. 

Houve, portanto, a in-
versão: em lugar de apre-
sentar um atestado para não 
trabalhar em área insalubre, 
passou-se a exigir um ates-
tado da trabalhadora para 
que possa trabalhar em área 
insalubre.

A mulher que amamenta 
crianças com até seis meses 
tinha direito a dois descansos 
diários de 30 minutos durante 
a jornada de trabalho. Este, 
na verdade, é um direito da 
criança, que precisa do leite 
materno. 

A lei prevê que a mãe e o 
empregador podem negociar 
um ajuste e diminuir em uma 
hora a carga diária. Então, o 
patrão impõe a trabalhadora 
fazer hora extra, não paga o 
adicional e mãe e filha/o per-
dem seus direitos.

Fonte: DIAP

Júlia Rohden
www.brasildefato.com.br
Oito de março é o Dia 

Internacional da Mulher, uma 
data para mobilizar pela con-
quista de direitos, discutir a 
desigualdade de gênero e se 
manifestar contra a violência 
física, psicológica e sexual ain-
da sofridas pelas mulheres.

Rosani Moreira, inte-
grante da Marcha Mundial de 
Mulheres, um dos movimen-
tos que participa da organiza-
ção do ato em Curitiba, conta 
que historicamente a data é 
de manifestações e greves de 
trabalhadoras em busca de 
melhores condições de vida. 
No ano passado, o dia 8 de 
março também fez as brasilei-
ras se manifestarem contra a 
reforma da previdência.

Para Juliana Mittelbach, 
da Rede de Mulheres Negras, 
o dia 8 de março une mulhe-
res diferentes para buscar 
mais direitos e menos violên-

cia. “As mulheres precisam 
lutar porque as taxas de vio-
lência são muito altas, porque 
não conquistamos o direito a
decidir quando queremos ou 
não ter filhos e porque somos 
pouco representadas nos le-
gislativos, o que trava o avan-
ço de pautas que precisam ser 
aprovadas em lei”, afirma. Ju-
liana ressalta que os atos nas 
ruas são também pela visibi-

lidade das mulheres em toda 
sua diversidade, incluindo in-
dígenas, quilombolas, transe-
xuais, bissexuais e lésbicas.

Violência
A cada 24 minutos é re-

gistrado um caso de violência 
contra a mulher no Paraná, de
acordo com o Ministério Pú-
blico. Sandra Lia Barwinski, 
da Comissão de Estudos de 
Violência de Gênero da Or-
dem dos Advogados do  Brasil 
(OAB), explica que os dados 
assustam porque a violência 
contra a mulher é geracional, 
ou seja, é aprendida e repro-
duzida dentro da família.

“Também precisamos 
considerar que esses registros 
representam cerca de 30% da 
violência que de fato aconte-
ce e que as mulheres levam 
em média dez anos para fazer 
a denúncia”, comenta. Para a 
advogada, há meios para pre-
venir a violência contra a mu-
lher, mas o Estado brasileiro 
se omite.

Juliana lembra que as 
mulheres negras são as que 
mais sofrem com violência do-
méstica, assassinatos e estu-
pros. “A nossa sociedade tem 
o racismo enraizado e isso faz 
com que as mulheres negras 
sofram ainda mais”, diz.

Além da violência física 
e de assassinatos, as mulhe-
res também sofrem violência 
psicológica, moral e patrimo-
nial. A Lei Maria da Penha, 
que tenta impedir a violência 
doméstica e familiar, prevê es-
tes outros tipos de violência.

Sandra e Juliana conside-
ram que é difícil a mulher per-
ceber que está sendo vítima 
de violência psicológica, por-

O feminicídio está previs-
to no código penal e o termo é 
usado em caso de assassinato 
por causa de sua condição de 
mulher. É quando o homem 
mata a mulher porque acre-
dita que tem domínio sobre a 
vida dela. Não reconhece que 
ela é livre para tomar suas 
próprias decisões. 

É comum ele decidir que

ela não pode continuar viven-
do se não for em sua compa-
nhia. Historicamente era cha-
mado crime passional, social-
mente atenuado. 

Para superar naturaliza-
ção do assassinato de mulhe-
res, em 2015, a Lei do Femini-
cídio colocou o assassinato de
mulheres no rol de crimes he-
diondos.

O que é feminicídio?

A reforma trabalhista 
traz prejuízos à mulher

Mobilização de 8 de março cresce a cada ano. Em 2017, reuniu 5 mil

que é mais sutil. “O relaciona-
mento não começa violento. 
Vai se tornando ao longo do 
tempo. O companheiro vai 
isolando ela da família e dos 
amigos e vai agredindo sua 
autoestima e autonomia, fa-
zendo ela pensar que precisa 
dele para sobreviver”, infor-
ma Juliana.

Sandra conta que mui-
tas vezes o homem começa a 
dizer, em tom de brincadeira, 
que a mulher é feia e que só 
ele “atura” ela. “Essa agressão 
vai sendo reforçada no dia-a-
dia e faz a mulher perder com-
pletamente a autoestima. Já
ouvi muitas mulheres dizendo 

que morreram por dentro”, 
comenta a advogada.

A violência patrimonial 
também é pouco conhecida, 
apesar de acontecer com fre-
quência. É quando o homem 
(companheiro, filho, irmão) 
reduz a capacidade financei-
ra da mulher, proibindo ela 
de ter trabalho ou renda, por 
exemplo. “Há relato de mari-
do que molhava as roupas da 
esposa para impedir que ela 
saísse para trabalhar. Outros, 
em que o sujeito rasgava a 
carteira de trabalho da mu-
lher, ou em que o homem 
usava o cartão bancário dela 
sem avisar”, conta Sandra.

foto: Nelinho Santos
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AGENDA

*OBS. Pedagogos/as nomeados/as antes de 01/01/2008 - Tabela disponibilizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas da PMA

TABELA DO MAGISTÉRIO - LEI MUNICIPAL 1835/2008
Tabela em vigor a partir de 1º de julho de 2017, com reajuste de 3,4%. Lei Municipal 3.125/17

CLASSE I - Professoras/es de 1ª a 4ª séries
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0101A Nível  I 1.610,21 1.674,62 1.741,61 1.811,27 1.883,72 1.959,07 2.037,43 2.098,56 2.161,51 2.226,36 2.293,15 2.361,95 2.432,80 2.481,46 2.531,09 2.581,71 2.633,35 2.686,01 2.739,73 2.794,53
C0102A Nível  II 2.012,76 2.093,27 2.177,00 2.264,08 2.354,64 2.448,83 2.546,78 2.623,19 2.701,88 2.782,94 2.866,43 2.952,42 3.040,97 3.101,79 3.163,83 3.227,10 3.291,65 3.357,48 3.424,63 3.493,12
C0103A Nível III 2.415,31 2.511,92 2.612,40 2.716,90 2.825,57 2.938,59 3.056,14 3.147,82 3.242,26 3.339,52 3.439,71 3.542,90 3.649,19 3.722,17 3.796,62 3.872,55 3.950,00 4.029,00 4.109,58 4.191,77
C0104A Nível  IV 2.656,83 2.763,10 2.873,63 2.988,57 3.108,12 3.232,44 3.361,74 3.462,59 3.566,47 3.673,46 3.783,67 3.897,18 4.014,09 4.094,37 4.176,26 4.259,78 4.344,98 4.431,88 4.520,52 4.610,93
C105A Nível  V 3.055,35 3.177,56 3.304,67 3.436,85 3.574,33 3.717,30 3.865,99 3.981,97 4.101,43 4.224,47 4.351,21 4.481,74 4.616,20 4.708,52 4.802,69 4.898,75 4.996,72 5.096,65 5.198,59 5.302,61

0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 anos 24-26 anos 27-29 anos

CLASSE II - Professoras/es de 5ª a 9ª séries e pedagogas/os
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0201A Nível I 2.012,76 2.093,27 2.177,00 2.264,08 2.354,64 2.448,83 2.546,78 2.623,19 2.701,88 2.782,94 2.866,43 2.952,42 3.040,99 3.101,81 3.163,85 3.227,13 3.291,67 3.357,50 3.424,65 3.493,14
C0202A Nível II 2.415,31 2.511,92 2.612,40 2.716,90 2.825,57 2.938,59 3.056,14 3.147,82 3.242,26 3.339,52 3.439,71 3.542,90 3.649,19 3.722,17 3.796,62 3.872,55 3.950,00 4.029,00 4.109,58 4.191,77
C0203A Nível III 2.656,83 2.763,10 2.873,63 2.988,57 3.108,12 3.232,44 3.361,74 3.462,59 3.566,47 3.673,46 3.783,67 3.897,18 4.014,09 4.094,37 4.176,26 4.259,78 4.344,98 4.431,88 4.520,52 4.610,93
C0204A Nível IV 3.055,35 3.177,56 3.304,67 3.436,85 3.574,33 3.717,30 3.865,99 3.981,97 4.101,43 4.224,47 4.351,21 4.481,74 4.616,20 4.708,52 4.802,69 4.898,75 4.996,72 5.096,65 5.198,59 5.302,56
C0205A Nível V 3.819,19 3.971,96 4.130,84 4.296,07 4.467,91 4.646,63 4.832,49 4.977,47 5.126,79 5.280,60 5.439,01 5.602,18 5.770,25 5.885,66 6.003,37 6.123,44 6.245,90 6.370,82 6.498,24 6.628,20

OBS* 0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 a 24-26 anos 27-29 anos
0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 anos 24-26 anos 27-29 anos
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JANEIRO DE 2018

RECEITAS
Repasse PMA 48.160,61 
Repasse FPMA 6.822,19 
Repas Sifar/Sismmac  2.100,00 
Aplicação 2.000,00

DESPESAS
Repasses
CNTE 4.018,38
ASPP 6.528,00
Assessorias e Serviços
Dieese 662,01 
Contabilidade
Assessoria Jurídica 9.954,27 
Manutenção Site 275,00 
O Popular 300,00 

DEZEMBRO DE 2017

SALDO em 30 NOVEMBRO DE 2017
Bancário 7.546,12 
Aplicações 97.503,25 
TOTAL 105.049,37 

RECEITAS
Repasse PMA 54.460,94 
Repasse FPMA 6.793,32
Doação Sifar 4.923,12 
Retirada Aplicação 20.000,00

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 662,01 
Contabilidade 1.462,91 
Assessoria jurídica 9.954,27
13º asses. jurídica 9.954,27 
Fotocopiadora 389,00 
Manutenção Site 565,00 
O Popular 500,00 
Campanha de lutas
Camisetas 3.250,00 
Caminhão de som 1.500,00 
Rádio Iguassu 1.650,00 
Gráfica 1.117,89 
Auxílios
Lanches e refeições 3.117,00 
SEDE
Copel 253,06 
Sanepar 114,81 
Telefone fixo 264,87 
Telefone Móvel 625,36 
Água Mineral 396,00 
Segurança 100,00 
Internet 249,00 
Reforço de caixa 1.000,00 
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.280,00 
Auxilio transporte 339,50 
Plano de saúde 2.422,04 
Salários / vales e 13º 16.752,17 

Rescisão 5.286,00 
CIEE (estágio jurídic) 1.072,62 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 11.503,62 
Custos Jurídicos 320,43 
Custos bancários 144,05 
Outras despesas
Jurídico Externo 700,00 
Papelaria  953,88 
Almoço Aposenta-
das/os 922,50 

Natal Funcionários 435,20 
Manutenção Sede 47,50 
Consulta CNPJ 18,90 
Correios 344,30 
Uber/Taxi 221,56 
Veículo
Combustível 660,51 
Estacionamento 25,00

SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2017
Bancário 14.787,28 
Aplicações 77.957,92 
TOTAL 92.745,20 

Motoboy 880,00 
Campanha de lutas
Rádio Iguassu 1.650,00 
Gráfica 3.423,80 
Formação sindical
CNTE e outros 7.100,00 
Sede
Copel 175,30 
Sanepar 106,60 
Telefone fixo 264,53 
Telefone Móvel 849,62 
Água Mineral 243,00 
Segurança 100,00 
Internet 249,00 
Mercado 265,48 
Reforço de caixa 1.300,00 
Material de limpeza 159,20 
Trabalhadores
Auxilio refeição 2.134,70 
Auxilio transporte 232,40 
Plano de saúde 2.289,71 
Salários e férias 7.406,36 
CIEE (estágio  jurí-
dico) 1.138,07 

Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 5.688,96 
Custos Jurídicos 169,30 
Custos bancários 160,00 
Outras despesas
Província Marcas/ 
Patent. 1.050,00 

Loja de dept 362,60 
Cartório 207,38 
Arauclin 100,00 
Manutenção Sede 422,17 
Veículo
Manutenção 15,00 
Estacionamento  17,00 

SALDO EM 31 JANEIRO DE 2018
Bancário  9.912,03 
Aplicações 78.347,21 
TOTAL 88.259,24 

MARÇO
• Dia 6
Conselho de Representantes
8h30 e 13h30, no Sismmar
• Dia 21
Coletivo de Aposentadas/os  
13h30, no Sismmar

ABRIL
• Dia 11
Conselho de Representantes
8h30 e 13h30, no Sismmar
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Sismmar tem nova assessoria jurídica
Jurídico

Em março será feita uma transição confortável e segura aos filiados, com os atuais e novos advogados

Manifestações de racis-
mo e discriminação são re-
correntes na nossa sociedade. 
Este tipo de atitude tem mo-
bilizado o Fórum de Combate 
ao Racismo de Araucária para 
denunciar e exigir punição pa-
ra essa prática criminosa.

Em 19 de janeiro, o muro 
da Escola Municipal Archelau 
de Almeida Torres apareceu 
pichado com dizeres racistas e 
apologia ao nazismo. A reação 
do movimento negro foi bas-
tante assertiva. 

Além de tomar as provi-
dências legais, com o registro 
de Boletim de Ocorrências e 
denúncia ao Ministério Públi-
co, o fórum realizou ativida-
des educativas para  difundir 
na população a necessidade 
de se combater o racismo.

Na tarde de 4 de feve-
reiro, domingo, foi promovi-
do na frente da escola um ato 
público que se chamou Ocu-
pAção Afrocultural, com mú-

sicas, grafitagem e falas sobre 
a importância do respeito hu-
mano para construirmos uma 
sociedade melhor, sem discri-
minação.

O painel que resultou 
dessa manifestação ainda po-
de ser contemplado no muro 
em frente à escola Archelau. 
Traz desenhos e mensagens 
antirracismo e de promoção 
da igualdade social. Um gra-
fite diz “Preto, Branco, Pobre, 
e Rico têm sangue do mesmo 
tipo”. Outro contém desenhos 
de rostos representando dife-
rentes etnias sobre palavras 
como “amor, respeito, diver-
sidade, dignidade, honestida-
de, África e igualdade”, entre 
outras.

Formação
Historicamente, Araucá-

ria se reconhece como uma ci-
dade com forte formação eu-
ropeia, especialmente devido 
à imigração polaco-ucraniana.
A limitação desta identifica-

ção desvaloriza a presença e
a influência dos afrodescen-
dentes, na região desde a es-
cravização de povos africa-
nos, ampliadas com a migra-
ção ocorrida principalmente
com a construção da Repar, 

nos anos 70. Diante disto, é 
importante a população arau-
cariense reconhecer a presen-
ça negra na sua formação so-
cial, econômica e cultural.

O Fórum de Combate ao 
Racismo de Araucária come-

çou a se articular há cerca de 
um ano e meio para dar apoio 
à doceira Janete Martins, que  
passou a ser sistematicamen-
te agredida com ofensas ra-
cistas.  O caso ainda tramita 
na Justiça.

Em ato público na escola Archelau, artistas locais pintaram um painel com temática antirracismo

OcupAção Afrocultural denuncia racismo em Araucária
Igualdade

O Sismmar está mudan-
do a sua equipe jurídica. A 
partir de abril estará encer-
rado o contrato com os ad-
vogados Ludimar Rafanhim, 
Camila Rafanhim Borba e 
Filipe Borba. Os serviços se-
rão prestados pelo escritório 
Bentivenha Advocacia Social.

Transição
Para garantir uma transi-

ção confortável e segura aos 
filiados, durante o mês de 
março as duas equipes pres-
tarão atendimento.

Novos atendimentos po-
derão ser agendados para as
quintas (manhã e tarde) e pa-
ra a sexta-feira de manhã. Isto 
ocorrerá para não sobrepor 
atendimentos que serão fei-
tos pela equipe jurídica que 
assessorou o Sismmar nos 
últimos anos. 

A partir de 4 de abril, 
será ofertado o agendamento 
para quartas (tarde), quinta e 
sexta (ambas pela manhã).

Os processos em anda-
mento continuarão com su-

A nova equipe jurídica do 
Sismmar será composta por 
quatro advogados:

• Henrique Kramer será 
o responsável pelos processos 
individuais, processos admi-
nistrativos e atendimento aos 
filiados. Formado pela UFPR, 
possui especialização. Traba-
lhou no Tribunal de Justiça, 
atuando diretamente com um 
dos desembargadores respon-
sáveis por analisar os recursos 

dos processos dos servidores.
• Maurício Corrêa de 

Moura Rezende será o res-
ponsável pelos processos co-
letivos. É mestre em Direito 
Administrativo (UFPR). Tam-
bém trabalhou no Tribunal de 
Justiça.

• Vitor Leme e 
• Ramon	Bentivenha	se-

rão responsáveis por assesso-
rar a direção em reuniões de 
negociação.

porte jurídico do sindicato. 
Não haverá prejuízo para as 
ações já iniciadas. Aqueles 
servidores que optarem por 
outra assessoria jurídica de-
verão expressar sua vontade 
comunicando este fato ao 
sindicato até 31 de março.

Nova assessoria
O novo escritório que irá 

atender o Sismmar é focado 
no atendimento à classe tra-
balhadora, formado por uma 
equipe técnica especializada 

Os novos advogados

O sindicato tem como função organizar os trabalhadores 
para a luta pela ampliação e manutenção de direitos. Isto se faz 
a partir de um bom trabalho de base, promovendo nos locais de 
trabalho a tomada de consciência sobre o papel do/a trabalha-
dor/a como sujeito histórico. 

A direção do Sismmar entende que ações devem ser pro-
postas como última etapa das lutas. Apenas quando se esgotam 
as demais possibilidades de negociação. Contudo, é de extrema 
importância uma assessoria jurídica que garanta a ampla defesa 
das pautas da categoria. 

No final de 2017, o Escritório Rafanhim e Borba nos comu-
nicou a impossibilidade de continuar prestando os serviços em 
sua integralidade. Foi, então contratado o escritório Bentivenha 
Advocacia Social, que tem por princípio advogar para a classe 
trabalhadora. Sua lógica de funcionamento como cooperativa e 
prestação de serviços para movimentos sociais demonstra uma 
postura combativa, tão necessária no cenário atual. 

Agradecemos aos advogados/as do Escritório Rafanhim e 
Borba pelo serviço prestado e pela participação militante em di-
versos espaços. Desejamos um ótimo início de trabalho para a 
nova equipe nessas lutas que pelejamos em Araucária.

A direção do Sismmar

Ação judicial é alternativa apenas 
quando se esgota a negociação

em servidores públicos. 
Para o magistério, já 

prestou serviços para entida-
des sindicais de docentes da 

Unila e da UFPR e dos servi-
dores de São José dos Pinhais.
Desde 2015 atende o Sis-
mmac, de Curitiba.

Ramon Bentivenha lidera a nova 
assessoria jurídica do Sismmar
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Rio, violência e fetiche
Nacional

“O Rio não precisa de intervenção. O Rio precisa de uma Revolução”
Mauro Luis Iasi

blogdaboitempo.com.br
Não é necessário muito esforço 

para verificar o que a intervenção do 
exército no Rio de Janeiro esconde. Co-
mo em outros campos, o segredo está 
à mostra de todos: o rei está nu… e ele 
não é o rei.

A segurança pública é um tema 
que só pode ser resolvido na “esfera 
da política”, e o meio militarizado de se 
enfrentar a questão assume a forma de 
fetiche. Os dois aspectos estão associa-
dos em uma dimensão que, talvez, não 
esteja tão visível e óbvia. 

Afirmar que o problema da segu-
rança é político é retomar a premissa 
de que as formas sociais se articulam 
com uma configuração social do crime 
e que há relações de determinação en-
tre uma e outra. Esta premissa está na 
base do pensamento funcionalista de 
Durkheim e de toda uma consolidada 
reflexão sociológica sobre o tema. 

No campo da criminologia críti-
ca, principalmente de corte marxista, 
o que se agrega é que não se trata 
da relação entre formas sociais e cri-
minalidade no abstrato, mas de uma 
determinada forma social fundada na 
propriedade privada, na extração de 
mais-valor e de acumulação privada de 
capitais, isto é, uma sociedade capita-
lista em seu ponto mais desenvolvido 
do monopólio e do imperialismo.

Ocorre que esta premissa foi pri-
meiro desacreditada academicamente, 
depois ridicularizada como “reducio-
nista” e desconsiderada pelo poder pú-
blico. Dito isso, o que devemos pergun-
tar é o seguinte: o que se colocou no 
lugar desta constatação?

A criminalidade e o problema da 
segurança que dela deriva parecem ter 
sido reduzidos a uma questão de ano-
mia. Isolando o conceito durkheimiano 
de alguns de seus argumentos incômo-
dos, a anomia é vista como um quisto 
em uma sociedade que se “moderniza” 
e se “democratiza”. Se a sociedade é 
compreendida como dotada de opor-
tunidades, caminhos e condições para 
o pleno desenvolvimento dos indiví-
duos, aqueles que escolhem o cami-
nho da criminalidade o fazem, segundo 
esta visão, por um desvio pessoal, uma 
deformidade moral ou um impulso ins-
tintivo. O controle de tal fenômeno só 
poderia ser, então, a repressão policial 
e o encarceramento.

Anos de aplicação de políticas de 
segurança fundadas nesta premissa 
mostram seu total fracasso em dimi-
nuir os índices de criminalidade. Aqui 
começa a se apresentar o fetiche da 

militarização, que seria um problema 
de intensidade das medidas, e não um 
equívoco em sua natureza. A resposta 
aparece, portanto, na forma de mais 
polícia, mais repressão, mais encarce-
ramento… e tudo continua dando erra-
do, até que se chama o exército.

Mas o fetiche não é só isso. A 
mercadoria precisa oferecer seu valor 
de uso somente por meio da realização 
de seu valor de troca. No auge do feti-
chismo, o valor de troca pode ser reali-
zado subsumindo o valor de uso. Você 
paga e toma a Coca Cola, mas não mata 
sua sede, pelo contrário ela aumenta a 
sede e leva a pedir outra. A política de 
segurança realiza seu valor de troca 
produzindo o que apresenta como seu 
valor de uso fetichizado. Vejamos:

1. Os especialistas sérios concor-
dam que qualquer enfrentamento de-
veria começar pela legalização e con-
trole da venda de drogas, descriminali-
zando o consumo e retirando do tráfico 
seu protagonismo.

2. O tráfico só é o operador de um 
negócio lucrativo. Em época de capital 
monopolista, nenhum mercado desse 
porte pode existir sem duas pré-condi-
ções: financiamento e estrutura. O vo-
lume de recursos necessários só pode 
ser encontrado fora da área definida 
como teatro de operações. Está no vo-
lumoso caixa 2, nas mãos de quem tem 
dinheiro e precisa fazer mais dinheiro e 
vê no tráfico taxas de lucro assombrosas. 

3. Para tudo isso funcionar é ne-
cessária uma certa estrutura e um con-
junto de garantias – daí a compra de 
pessoas em postos chaves nos gover-
nos, no judiciário e no aparato policial 
capazes de acobertar e dar garantias ao 
enorme esforço logístico que envolve 
portos, estradas, fronteiras, transporte, 
esquemas de lavagem de dinheiro, juí-
zes dispostos a dar habeas corpus, rela-
ções internacionais etc. Nada disso está 
na área em que a política de segurança 
concentra seu foco.

4. Chegamos à distribuição. Pa-
ra controlar territórios, rotas, pontos, 
bocas é preciso armamento pesado. A 
estrutura corporativa e monopolista do 
tráfico dá conta dos recursos humanos 
necessários, mas o armamento, muni-

ções e outros recursos não são fabri-
cados e comercializados no território. 
Duas outras instituições entram em 
simbiose: as polícias e o exército.

5. Uma vez que a máquina estiver 
em funcionamento, o lucro deve ser re-
partido entre seus sócios. O volume de 
dinheiro que, sabemos, não é peque-
no, volta a alimentar o enorme caixa 
dois do capital e os honrados e legais 
dividendos de gente da nossa “melhor 
sociedade”. Tudo isso não pode ser fei-
to somente às sombras, na ilegalidade: 
ele se mostra despudoradamente à luz 
do dia e a vista de todos.

O trabalho de investigação per-
corre qual destes pontos? Helicópteros 
repletos de cocaína e pistas de pou-
so em fazendas são ignorados, enri-
quecimento sem nenhuma relação 
com receitas declaradas não são inves-
tigados, a contabilidade do grande ca-
pital não é checada. No entanto, fave-
las são atacadas, jovens pobres e pre-
tos são mortos, lógico, sem que atrapa-
lhe os negócios, que continuam.

É ridículo. Nenhuma operação no 
Rio de Janeiro que termine sem pren-
der o governador e o presidente da 
Assembleia Legislativa pode ser levada 
a sério. Muito menos uma intervenção 
decretada pelo vampiro chefe da maior 
quadrilha deste país, o PMDB, que go-
verna o Rio a cinco mandatos.

Não estamos falando de décadas 
de um problema que não encontra so-
lução. Estamos falando de décadas de 
imposição de soluções como UPPs, ocu-
pações da força nacional e outras piro-
tecnias que acabam como sempre com 
os pobres mortos e os ladrões mais ri-
cos que antes.

Está extinta a escravidão?

A Paraíso do Tuiuti denunciou os arquétipos que sustentaram a escravidão e são perpetua-
dos para retirar os direitos dos trabalhadores e justificar a ocupação militar de favelas no Rio

Mauro Luís Iasi

As políticas de segurança não en-
frentam o problema. Elas são outro 
meio de ganhar dinheiro com o pro-
blema. Empreiteiras, fábricas de armas,
monopólios midiáticos ganham dinhei-
ro. Vistas pelo lado da violência urba-
na, são um fracasso. Policiais com sa-
lários baixos morrem, pobres pretos 
defendem com a vida a quebrada que 
garante fortunas, mais que alguns me-
ninos mortos por balas perdidas.

Tudo isso gera insegurança… que 
precisa de mais “segurança”. Resulta 
em nova operação com nome chama-
tivo, um especialista que a justifique, 
um especial na Globo, um político que 
a represente e empresários dispostos a 
vender o que for preciso para “salvar o 
Rio” e governantes dispostos a sangrar 
os recursos públicos mediante contri-
buição para o caixa 2.

Uma relação social entre seres hu-
manos assume a fantasmagórica forma 
de uma relação entre coisas. Drogas, 
armas, políticas sociais, políticas de se-
gurança, corrupção, lucro… coisas por 
trás das quais há pessoas. De um lado 
as que ganham muito dinheiro, de ou-
tro as que fazem isso tudo funcionar 
e morrem. No meio, uma porção de 
gente coisificada capturada pela TV e 
torcendo contra eles mesmos.

Ao longe ecoa um samba na ave-
nida embalando nossa alma enquanto 
corpos padecem. Um rio de sangue e 
lágrimas corre para o mar levando o 
lixo de séculos. O Rio não precisa de 
intervenção. O Rio precisa de uma Re-
volução. 
Mauro Iasi é professor da UFRJ, pesquisa-
dor do Nepem (Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas Marxistas) e do NEP 13 de Maio.
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