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VIDA

O primeiro
direito

Saiba quem é
João e acompanhe
os primeiros passos
de sua vida

Para ser cidadão é
preciso conhecer as
leis e os mecanismos
para exercê-las

Fique por dentro
dos principais
deveres dos pais
com relação aos filhos

Uma história em 4 edições

Um projeto inovador
Nasce hoje João, personagem criado pela
Gazeta do Povo para protagonizar uma história
que vai percorrer o mundo dos direitos e deveres
dos cidadãos. João Cidadão é um projeto inovador que busca informar e conscientizar o leitor a
partir da integração de mídias, da interatividade
e de um planejamento editorial e gráfico atrativo
e dinâmico.
João ganhou cara, corpo e expressão com o uso
da técnica de modelagem em massa com acabamento em computador, recurso nunca usado com
essa amplitude pela Gazeta do Povo e pouco
associado a produtos jornalísticos. A vida dele será
contada em uma novela ilustrada apresentada no

Quem é João?

decorrer de quatro edições veiculadas nesta e nas
próximas segundas-feiras. O conteúdo teve o
acompanhamento de consultoria jurídica para o
aprofundamento adequado.
Além das revistas, o site www.gazetadopovo.
com.br/joaocidadao terá grande importância. É a
partir dele que o público poderá escolher qual será
o fim da história de João. Dúvidas relacionadas a
algumas áreas do Direito também poderão ser
esclarecidas em bate-papos on-line semanais,
além de vídeos com análise sobre o tema. Boletins
diários com informações relacionadas irão ao ar
durante a programação da rádio 98 FM, da RPC.
Leia, ouça, participe e faça valer seus direitos!
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Uma pessoa
comum que passa
despercebida onde
quer que esteja.
Poderia ser confundido com qualquer
Pedro, José ou
Antônio, de qualquer idade, que encontramos na rua, em
terminais de ônibus, no mercado, numa
escola. Assim como todos nós, mortais,
aprendeu, cresceu com tropeços e procurou
acertar quando teve oportunidade.
Com personalidade e temperamento
marcantes, ele não chega a ser um modelo
perfeito a ser seguido, mas tem uma vida
cheia de episódios que podem servir de estímulo à reflexão para muitas situações com as
quais nos deparamos no dia a dia. João poderia ser você, eu ou quem estiver por perto.
Assim é o João Cidadão e são as experiências
dele que, a partir de agora, nos levarão a reflexões sobre nossos direitos e obrigações.
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EDIÇÃO 1
Hoje
Os primeiros passos da vida
de João. Saiba qual foi a
reação da mãe ao saber que
estava grávida, como foi a
mudança da família para a
cidade grande, o primeiro
contato de João com a escola...

EDIÇÃO 2
7 de junho
Adolescente, João vota pela
primeira vez e enfrenta o
vestibular. Participa de
manifestação e sofre com a
repressão. Você também
saberá como foi ser pai pela
primeira vez.

EDIÇÃO 3
14 de junho
João abre seu próprio
negócio. Se envolve com
acidentes e também
compra um imóvel, além de
ter uma grande perda na
família.

EDIÇÃO 4
21 de junho
O final da vida de
João caberá a você,
leitor! São dois
rumos diferentes
que João poderá ter.
Será que ele será traído? Fará previdência
privada? Cairá na malha fina do Imposto de
Renda? Terá uma velhice tranquila? É você
quem escolhe. Acesse o site do João Cidadão
(www.gazetadopovo.com.br/joaocidadao)
e faça sua escolha!
A votação começa hoje e fica aberta até o dia
10 de junho, às 23 horas. O resultado será
conhecido na última edição. Participe!
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Além da importância de conhecer os direitos
dos cidadãos, é preciso saber como reivindicá-los.
Ignorar o conhecimento
desses recursos é assumir uma posição
desconfortável e perigosa

EDITORIAL

Cidadania só existe quando praticada

N

inguém discorda em sã consciência de que conhecer
os direitos que a Constituição nos garante é importante para viver melhor. Contudo, as dificuldades
começam quando precisamos assegurar que eles
sejam respeitados. Quando ignoramos a existência de instrumentos que nos permitem garantir nossos direitos ficamos
numa situação ao mesmo tempo desconfortável e perigosa.
Vejamos dois exemplos: “Se meu filho ficar doente e o posto de saúde não puder dar o tratamento adequado, o que é
possível fazer? Se não houver escola disponível, paciência, ele
pode ficar sem ir para a aula neste ano?” Bons casos para começar uma discussão sobre a necessidade de se conhecer os mecanismos a que podemos recorrer para fazer valer nossos direitos.
Impossível que consigamos defendê-los se não soubermos como isso pode ser feito. Aprender a exercer direitos é o primeiro passo para a cidadania. Isso porque ser
cidadão é muito mais que ir às urnas votar a cada dois anos.
Neste início de século 21 é impensável achar que o Estado

vai cumprir à risca tudo o que dele se espera. Muito do que
está assegurado na Constituição precisa ainda ser conquistado pela sociedade.
Se você não reivindicar seus direitos, é muito provável que
pouca gente – ou ninguém, na maior parte das vezes – fará
isso em seu lugar. Por essa razão, o primeiro passo para o real
exercício da cidadania é saber que há direitos para você. Mas,
além de conhecê-los, é preciso saber como podem ser respeitados. De nada adianta um conhecimento exclusivamente
teórico sobre o direito à vida, à saúde e à educação se não se
souber como eles podem ser praticados.
Contudo, a cultura da cidadania vai muito além. A ideia
de que o espaço público é exclusivo dos eleitos está à beira da
falência, dada a quantidade de escândalos de corrupção que
vemos todos os dias. Exercer a cidadania é reivindicar não só
que os próprios direitos sejam garantidos. É também exigir
que a “coisa pública” seja tratada como deve ser. Respeitando
o interesse de toda a sociedade.

BATE-PAPO
Se você tem dúvidas na área do Direito de Família, como paternidade, divórcio e adoção, envie suas perguntas
para projetosespeciais@gazetadopovo.com.br e participe do chat com um especialista,
na próxima quarta-feira (2 de junho), às 15h30, no site do João Cidadão.

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2010
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A vida de João começa
conturbada antes mesmo de nascer.
Os pais moram em uma cidade pequena
e não têm uma renda familiar capaz de
atender todas as necessidades de uma
criança. Quando descobre que está
grávida, a mãe pensa em abortar...

Exceções
Há casos em que o aborto
não é penalizado. Confira:
Risco de morte da mãe: a vida do
feto só pode ser tirada se comprometer a
vida da mãe. Se houver dúvida quanto
ao risco, a perícia médica deve ser encaminhada à Vara de Inquérito Policial
(VIP). A resposta da Justiça é apresentada em torno de uma semana.

O primeiro de todos os direitos
A garantia da vida é fundamental para o exercício da cidadania.
Considerados crime, casos de aborto são difíceis de ser investigados

A

dúvidaquetomacontadamãedeJoãoéamesma
que abala outras milhares de gestantes. Todos os
anos, cerca de 1,5 milhão de brasileiras decidem
tirar clandestinamente a vida do feto em formação, prática que vai contra a legislação vigente no país. A
estimativa alarmante é de entidades que defendem ou
criticam o aborto, como a ONG Católicas Pelo Direito de
Decidir e a Associação Pró-Vida e Pró-Família do Brasil.
“A Constituição brasileira se posiciona radicalmente
contra o aborto e a pena de morte. No primeiro caso, é
uma vida em formação pela qual a mãe é responsável
legalmente”, diz o juiz Clayton Reis, professor do Centro
Universitário Curitiba (Unicuritiba). A mãe que pratica o
crime pode ficar presa de um a três anos. A pena pode
chegar a dez anos se o aborto for provocado por terceiros.
Entretanto, são raros os casos em que há punição. “Há
dificuldade em encontrar provas reais e materiais para os

inquéritos”, afirma o promotor Marcelo Balzer Correia, da
Promotoria Criminal e de Execução Penal do Ministério
Público (MP), que tinha, em abril, cerca de 200 casos de
aborto em investigação. Legalmente, a vida começa a
partir da nidação, fase em que o óvulo fecundado se fixa
na parede do útero – de 5 a 15 dias após a fecundação.
O direito à vida é fundamental e inviolável. Ninguém – nem mesmo o Estado – pode tirar a vida. “É a
primeira das garantias dos seres humanos, fundamental para que os outros direitos existam e possam
ser exercidos”, explica Reis.
A última polêmica sobre o assunto no Congresso
envolveu o Programa Nacional de Desenvolvimento
Humano 3 (PNDH-3), no início do ano, que indicava que
o Congresso apoiasse projetos de descriminalização do
aborto. Depois de manifestações contrárias, o governo
federal mudou o projeto e retirou o item.

“A maternidade deve ser escolhida
livremente. A gravidez tem de ser algo
desejado e não uma imposição da biologia.”
Regina Soares Jurkewicz, coordenadora da
ONG Católicas Pelo Direito de Decidir.
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“(O feto) é um ser autônomo,
legal e geneticamente constituído.
A mãe é responsável por essa vida.”
Humberto Vieira, presidente da Associação
Pró-Vida e Pró-Família do Brasil.

Estupro: é o chamado “aborto sentimental”. É preciso que o laudo médico
comprovando o estupro seja registrado
em uma delegacia. O aborto é autorizado quando a polícia confirma a existência do ato de violência. A gestante também deve autorizar o procedimento.
Embrião anencéfalo: não há permissão oficial neste caso. Cada situação
é discutida à parte, sem unanimidade
entre as sentenças. Um laudo médico
deve confirmar a situação do feto. Com
esse documento, o advogado abre processo na VIP para o aborto ser autorizado.
Fonte: Gilmar Santos, professor
de Direito Penal da PUCPR.

Denuncie!
A prática clandestina do aborto
pode ser denunciada à Polícia Militar –
0800 643 0304 – e à Ouvidoria do MP –
(41) 3250-4000 ou www.mp.pr.gov.br

ESTÁ NA LEI
O direito à vida está nos artigos
1.o e 5.o da Constituição e a
criminalização do aborto nos
artigos 124 a 128 do Código Penal.

A mãe de João recorre ao sistema de
saúde público para ter o
acompanhamento
pré-natal. Apesar de algumas
burocracias iniciais, acostuma-se com o
ritmo do hospital no passar dos meses.

Tratamentos
Mesmo que a legislação não
imponha qualquer limite ao direito à
saúde, hoje, o Sistema Único de Saúde
atende gratuitamente pacientes de 79
doenças, com remédios para todas as
fases de tratamento. O doente deve procurar a unidade de saúde mais próxima.
Entre os tratamentos estão Alzheimer,
osteoporose, asma grave, hepatite e
alguns transplantes. A lista completa está
acessível no site do João Cidadão.

Reclame!
A população também é responsável
pela fiscalização dos serviços de saúde.
Caso tenha dificuldade de acesso a algum
procedimento, tratamento ou medicamento (mesmo daqueles que não estão
no rol de abrangência do Sistema Único de
Saúde), procure a ouvidoria da Secretaria
Municipal de Saúde para registrar a reclamação. Caso o pedido não seja atendido,
procure a Promotoria de Proteção à Saúde
Pública do Ministério Público, que cobrará
resposta do município.
SERVIÇO
Ouvidoria da Secretaria Municipal de
Saúde de Curitiba: (41) 3350-9326.
Promotoria de Proteção à Saúde
Pública do MP-PR: (41) 3250-4078.

Saúde para todos
O atendimento deve ser garantido pelo Estado por meio de políticas sociais
e econômicas. Todos têm direito a tratamentos e medicamentos gratuitos

N

ão são apenas as grávidas que têm direito a
acompanhamento médico público e gratuito. O
acesso de qualquer cidadão brasileiro à saúde é
assegurado pelo artigo 6º da Constituição como
um direito social. Segundo a Promotoria de Saúde Pública
do Ministério Público, o Sistema Único de Saúde deve
estar preparado para tratar qualquer doença e oferecer
medicamentos de qualquer espécie a quem precisar.
Apesar da legislação, a qualidade do atendimento
varia de acordo com a administração do serviço. A gestão
está sob responsabilidade da União, estados e municípios, o que explica a diferença que pode existir no que é
oferecido por cidades vizinhas. O poder público é responsável por oferecer, controlar e fiscalizar procedimentos e
participar da produção de medicamentos, equipamen-

tos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
"A Constituição é ampla e muito clara. Não há um
limite para requerer um tratamento. O que acontece é que,
muitas vezes, as pessoas não sabem nem por onde começar e acabam pagando porque não querem esperar um
tratamento público", explica a advogada Hanelore
Morbis Ozório, especialista em Direitos do Consumidor.

ESTÁ NA LEI
O direito à saúde está presente nos artigos 196 a
200 da Constituição e na Lei 8.080/1990. A
Portaria 2.982/2009 regulamenta 303 medicamentos que devem ser oferecidos em unidades
de saúde e hospitais.

CONTEÚDO EXTRA

Check list para grávidas

Confira no site
do João Cidadão
detalhes sobre
o programa
Mãe Curitibana
e a lista de unidades
de saúde em Curitiba.

No pré-natal, há uma lista mínima de exames recomendada pelo Ministério
da Saúde a ser cumprida gratuitamente pelas unidades de saúde. Confira:
Pelo menos seis consultas durante toda a gravidez.
Ecografias (no mínimo, uma).
Exames de sangue, de urina e preventivo de câncer
de colo de útero.

Em todos os atendimentos, a equipe
de saúde deverá medir a pressão arterial da
gestante, verificar o peso, medir a barriga
e escutar o coração do bebê.

CURITIBA, SEGUNDO-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2010
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Na barriga, João embrião
se desenvolve. Mesmo com poucos
centímetros e dependendo de pontapés e
empurrões contra o ventre para emitir
qualquer sinal para a mãe, João já tem
alguns direitos. Outros passam a valer
assim que ele nasça com vida.

Responsabilidade
A mãe ou os responsáveis
legais pela criança devem
exercer os direitos do
nascituro

Garantias antes de nascer
Desde a concepção, alguns direitos dos brasileiros já estão
garantidos, mas é preciso um respiro para ter personalidade civil

M

esmo na barriga da mãe, João e todos os
outros cidadãos brasileiros já têm direitos
protegidos por lei. Basta que o bebê respire
pelo menos uma vez para que isso se concretize. Mas o que isso significa exatamente? Quer dizer
que o bebê que aguarda para vir ao mundo (nascituro)
ainda não tem uma personalidade civil, mas seus direitos estão a salvo, aguardando o nascimento.
Entre os direitos estão o de nascer, à saúde e o da
dignidade humana. O nascituro também tem a garantia de ser alimentado. A mãe pode exigir que o pai da
criança ajude com as despesas que tem durante a gestação para que o filho nasça com saúde. “Os alimentos
gravídicos (para o desenvolvimento do bebê) beneficiam diretamente a gestante e indiretamente o feto”,

explica a advogada Adriana Hapner, presidente do
Instituto Brasileiro de Direito de Família no Paraná.

Herança
Em questões de propriedade, como é o caso da herança, o nascimento faz grande diferença. Se o pai de João
morresse enquanto a mulher ainda estivesse grávida, o
direitodeherançaficariasuspenso,esperandoonascimento do filho. O bebê se tornaria herdeiro e titular de direitos a
partir do primeiro sinal de vida.
Caso o pequeno morresse mais tarde, sua herança
iria para a mãe. Porém, se João morresse antes do parto,
toda a situação seria alterada. Os bens do pai nunca
iriam para João – seriam repartidos por outros herdeiros, como parentes e esposa.

Podem, inclusive, exigi-los em juízo.
É o artigo 2º do Código Civil que protege
esses direitos, explicando que passam
a ser válidos a partir do nascimento
com vida. As garantias são reforçadas
pelos artigos 201 e 227 da Constituição
e pelo artigo 4º do Pacto de São José
da Costa Rica.

Herança para bebês
Mesmo na barriga da mãe, a criança
que está para nascer tem direito de participar de uma partilha familiar. Para
que isso aconteça, a mãe ou outros responsáveis legais podem entrar com
ação na Vara de Família. Para a decisão,
o juiz pode exigir que seja comprovado o
nascimento com vida e o vínculo familiar do bebê. Ações dessa natureza não
têm prazo a ser cumprido, podendo
durar anos. Haverá gastos para providenciar documentos em cartórios e com
o serviço do advogado. A reivindicação
da herança é garantida pelo artigo 2º do
Código Civil. Já o artigo 542 também
abre a possibilidade de se fazer doações
de bens ao nascituro.

Como reivindicar os alimentos gravídicos

CONTEÚDO EXTRA

A mãe é responsável pela nutrição do feto durante a gestação. Caso não tenha uma vida estável com o pai da criança,
ela (ou outro responsável) pode exigir que o homem pague parte de suas despesas com alimentação durante a gravidez.
Sem acordo, um processo deverá ser aberto na Vara de Família. O juiz tem até 30 dias para dar o parecer. Para que seja
favorável à mãe, é importante que na documentação apresentada conste fortes indícios sobre quem é o pai da criança.
Após ser notificado judicialmente, o pai tem cinco dias para dar uma resposta. Em caso negativo, o juiz responsável deve
tomar as medidas cabíveis para garantir o direito assegurado pela Lei 11.804/2008.

Acesse o site do
João Cidadão
e veja a luta de uma
mãe para garantir os
direitos do filho que perdeu
o pai antes de nascer.
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Chega o dia do parto. João veio ao mundo
abrindo o berreiro, reclamando do tumulto
dos enfermeiros e da claridade. Parecia tudo
tão calmo lá na barriga... O sossego vem
no colo da mãe.

Negligência dá cadeia
Pais que não cumprem com
suas responsabilidades
podem ser denunciados ao
Conselho Tutelar. A punição
está prevista nos artigos 133
e 244 a 247 do Código Penal
Abandonar criança ou adolescente: de
seis meses a 12 anos de prisão.
Deixar de prover a subsistência do
menor sem justa causa: de um a quatro
anos de prisão, mais multa de um a dez
salários mínimos.
Colocar o filho em risco ao deixá-lo com
outra pessoa: até quatro anos de prisão.
Não matricular o filho na escola: até
um mês de prisão, mais multa.
Permitir que o menor frequente
casa de jogo, mendigue ou resida em
casa de prostituição: até três meses
de prisão, mais multa.
O artigo 129 do Estatuto da Criança
e do Adolescente prevê medidas que vão do
encaminhamento da família a programa de
assistência até a perda do poder familiar.

Vínculo entre
pais e filhos
Até 16 anos : o filho é considerado incapaz. Depende da representação dos responsáveis para tomar qualquer atitude no
âmbito civil, como assinar contratos.
Dos 16 aos 18 anos: o jovem vive um
período de incapacidade relativa. Apesar de
ainda estar sujeito a intervenções dos pais, o
filho pode assumir alguns atos, como votar e
fazer testamento.
Mais de 18 anos: ao atingir a maioridade, o filho passa a ser responsável por todos
os seus atos e também pode ser cobrado
para que tome conta dos pais.

Responsabilidade
além da troca de fraldas
Os filhos são dependentes dos pais até os 16 anos. Os responsáveis devem
oferecer vida digna e cumprir deveres em conjunto com a sociedade e o Estado

O

s pais são peças fundamentais na vida dos
filhos até que estes atinjam a maioridade.
São responsáveis por garantir que as crianças cresçam com dignidade e também por
responder pelos seus atos. Contudo, o abuso do
poder e a negligência dos pais fazem parte da realidade brasileira independente da classe social. A
observação é da advogada Marta Tonin, presidente
da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem
dos Advogados do Brasil no Paraná.
A postura irresponsável dos pais pode fazer
com que a família receba orientação sobre seus
deveres, perca a guarda sobre a criança ou adolescente, ou até seja condenada à prisão. Entre os
deveres dos pais, em conjunto com a sociedade e
o Estado, estão as garantias de saúde, educação,
alimentação, respeito, liberdade e profissionalização. Além disso, os menores devem ser protegidos da negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão.
Os pais devem responder pelo que acontece
quando o menor está sob sua autoridade e companhia, conforme o Código Civil. Quando são separados,
o dever cabe ao pai que está com o filho no momento.
A responsabilidade pelo cuidado dos menores também cabe a instituições como a escola, onde crianças
e adolescentes passam boa parte do tempo, conforme explica o advogado e professor de Direito da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Sérgio
Staut Júnior. Isso não exime, contudo, o dever de educação dos pais mesmo quando estão longe dos filhos.
A pedagoga Claudimeiri Kallross acrescenta
que a responsabilidade dos pais vai além da obrigação legal. “Trata-se também de dar subsídios
para que a criança se desenvolva com segurança.
Os pais devem assumir seu papel e participar da
vida dos filhos, criando intimidade, mas também
impondo limites”, diz.

ESTÁ NA LEI
Os deveres da família com os menores são regidos pelos artigos 227 da Constituição,
932 do Código Civil e 4.° do Estatuto da Criança e do Adolescente.

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2010
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João tinha algumas semanas
quando foi registrado. A demora
aconteceu porque os pais não
tinham dinheiro sobrando. Foram
até o cartório mais próximo e
descobriram que o registro era de graça.

Não pode esquecer
A preferência é que o registro
seja feito pelos pais da criança.
Confira os documentos
necessários para o registro
civil do recém-nascido:

1

"Declaração de Nascido Vivo"
(DNV) fornecida aos pais pela
maternidade onde o bebê nasceu.

Para ser alguém
é preciso ter registro
Pais podem garantir o direito à cidadania dos filhos sem burocracia e
gratuitamente. Registro pode ser feito rapidamente em cartórios de maternidades

R

egistrar o filho pode parecer pura burocracia,
mas na prática é algo simples e sem custo. Foi
isso que os pais de João descobriram no cartório. Apesar de ser um serviço gratuito, estimase que cerca de 250 mil bebês deixam de ser registrados todos os anos no Brasil. “Trata-se de um direito da
criança e não dos pais. Por isso eles devem providenciá-lo rapidamente para garantir a cidadania e os
direitos do filho”, afirma o presidente do Instituto do
Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná (Irpen),
Ricardo Leão.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o número de registros aumentou
desde 1997, quando a Lei 9.534 tornou o serviço gratuito. Em 1998, 27% dos recém-nascidos não eram
registrados em cartório. Total que caiu para 9% em
dez anos.

“Trata-se de um direito
da criança e não dos pais.”
Ricardo Leão, presidente do Irpen.
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Sem multa
O prazo para o registro é de 15 dias a partir do nascimento. Entretanto, há duas exceções. A tolerância se
estende para 45 dias quando a mãe é a declarante e
aumenta para três meses quando a família do recémnascido mora a mais de 30 quilômetros do cartório mais
próximo, onde o registro deve ser feito. O que muitos
desconhecem é que o descumprimento do prazo não
acarreta multa ou punição para quem o perder.
No Paraná, o mais prático é fazer o registro nos cartórios existentes em todas as grandes maternidades.
Uma conveniência que é preferida por 90% dos pais,
segundo a atendente de cartório da Maternidade
Curitiba, Mary Grossmann. “Os dados são passados na
hora do internamento e o documento fica pronto no dia
seguinte do nascimento. Os pais já saem do hospital
com o registro do filho”, explica.

248 mil bebês
deixam de ser registrados
todos os anos no Brasil.
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Se o parto foi domiciliar, para que
o DNV seja emitido no cartório, os
pais devem levar duas testemunhas
que tenham conhecimento da gravidez e do parto, além do atestado do
médico ou da parteira.

3

Documento de identidade da(s)
pessoa(s) que comparecer(em)
ao cartório.

4

Caso só um dos cônjuges possa ir
ao cartório é necessária a apresentação da certidão de casamento.
Fonte: Irpen – (41) 3232-9811.

Garantias
do registrado
O registro civil é
fundamental para o
exercício da cidadania. Sem
ele, a pessoa fica privada
de muitos direitos, como:
Ser atendida pelo sistema de saúde.
Ter matrícula em escola.
Comprovar paternidade.
Fazer cadastro de pessoa física (CPF).
Trabalhar com carteira assinada.
Votar.
Casar.

Em busca de vida nova, os pais
de João se mudaram para a cidade
grande. Chegam ao destino sem ter
onde morar. A procura por teto é
desgastante, já que dentre as opções
tem até casa sem luz e esgoto.

Como recorrer
Se o saneamento básico
não chegou até você,
saiba como valer seu direito:
Procure a Ouvidoria ou o Sistema de
Controle Interno de seu município na
prefeitura. O primeiro é responsável
por registrar a reclamação e o segundo
por garantir que as obrigações do poder
público sejam cumpridas.
Recorra à Ouvidoria do Tribunal
de Contas (0800 645 0645 ou
www.tce.pr.gov.br) e aos
representantes de comissões
da Câmara Municipal.
Os órgãos devem fiscalizar
se a verba está sendo aplicada
de acordo com o planejado.
O Ministério Público (MP) pode
ajudar a recorrer contra a situação
e orientar se for o caso de uma
ação popular contra o município
(Ouvidoria Geral – (41) 3250-4463
e site www.ouvidoria.mp.pr.gov.br).
Fonte: Phillip França, advogado ambientalista.

Expansão
Saiba quais são as
metas da Sanepar
para o Paraná até 2014:
Manutenção de 100% da população
atendida com água tratada.
80% da população atendida pela rede
coletora de esgoto em municípios com mais
de 50 mil habitantes.
65% de atendimento de esgoto
em municípios com menos
de 50 mil habitantes.

Qualidade de vida depende
de saneamento básico efetivo
Água e esgoto tratados e energia elétrica não estão ao alcance de todos.
População deve estar atenta aos planos diretores dos municípios

A

pesar de previsto na Constituição e no
Estatuto das Cidades (10.257/2001), o direito
ao saneamento básico foi detalhado há apenas três anos. Com a Lei 11.445/2007 ficou
claro o que os estados e municípios têm de garantir aos
cidadãos. Entre os serviços essenciais está o acesso à
rede coletora de esgoto, água tratada, manejo de lixo,
limpeza pública e energia elétrica. Áreas urbanas também devem ter serviço de drenagem e tratamento da
água da chuva, segundo a nova legislação.
Para o pós-doutor em administração municipal
Denis Alcides Rezende, professor da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), a pouca
regulamentação do assunto reflete a falta de planejamento a longo prazo. “Não há uma definição sobre
quanto deve ser investido em infraestrutura e meio
ambiente. Cada cidade entende de uma forma.”
Quem deve fiscalizar se os serviços são ofertados
é o poder público com a ajuda dos cidadãos. “As pessoas deveriam saber sobre o plano diretor do município e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para saber
em que obras a renda será aplicada”, diz Rezende.
Curitiba e região metropolitana têm, ao mes-

mo tempo, um dos piores e um dos melhores índices de coleta de esgoto do estado. Enquanto 14%
dos 90 mil habitantes de Almirante Tamandaré
têm acesso à coleta e tratamento de esgoto, em
Curitiba, 94% da população conta com o serviço.
Segundo a Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar), Almirante Tamandaré não
tinha rede de esgoto até 2002. A expansão faz parte de um projeto da companhia para atender cidades menores – quanto menor a população do
município, mais difícil ter subsídio para obras de
saneamento. Para o advogado ambientalista
Phillip França, professor da Universidade Tuiuti,
essa desigualdade é resultado de uma negligência.
“Faltam repasses, mas quando existe verba, o foco
fica em obras efêmeras para marcar cada governo.”

66,8 % dos brasileiros
têm acesso à coleta e tratamento de esgoto.
A Região Norte tem o pior índice (12,6%)
e a Sudeste, um dos melhores (89%).
CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2010
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Sem ninguém para cuidar do pequeno João
durante o dia, os pais decidem deixá-lo na
creche enquanto trabalham. Ao longo de
sua vida escolar, ele sempre foi incentivado
a continuar os estudos, mesmo quando as
notas não eram tão boas.

Oferta de vagas e
transporte gratuito

Educação: premissa da cidadania
Garantir o direito à educação depende da participação da família e do Estado.
A violação dele é a causa mais frequente de reclamações no Conselho Tutelar

L

ugar de criança é na escola. Essa poderia ser uma
determinação simples de ser cumprida se não
fosse a falta de vagas em escolas públicas e a
negligência dos pais com relação à educação
dos filhos. Dois problemas que contrariam os artigos
205 e 206 da Constituição. Em Curitiba, o Conselho
Tutelar do Pinheirinho é o campeão de queixas referentes à carência de vagas.
"O direito à educação é o artigo menos cumprido
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foram 901
solicitações neste ano, até o fim de abril", diz a conselheira tutelar Juliana Guerra. A solução acaba vindo
com o improviso. Desde o início do ano, o Colégio
Estadual Monteiro Lobato, no Tatuquara, em Curitiba,
funciona em quatro turnos de quatro horas para suprir
a demanda por vagas, que continua bem maior que a
oferta. “O tempo todo estamos ampliando e construindo prédios e até locando espaços para atender a
demanda de alunos”, justifica a diretora de administração escolar da Secretaria Estadual de Educação

(SEED), Ana Lucia de Albuquerque Schulhan.
Hoje é obrigatória a matrícula dos 6 aos 14 anos –
faixa etária que será estendida dos 4 aos 17 anos a partir de 2016, segundo projeto do Ministério da Educação.
Conforme o artigo 246 do Código Penal, pais que não
cumprem a lei podem ser presos de 15 dias a um mês e
condenados a pagar multa.
A coordenadora dos programas educacionais do
Unicef no Brasil, Maria de Salete Silva, conta que a
dificuldade de encontrar vagas para os filhos também está relacionada à localidade em que se vive.
"Há muita diferença entre os indicadores de municípios do interior e das capitais; entre zona rural e urbana", explica. Entretanto, a promotora Hermínia
Dorigan de Matos Diniz, do Ministério Público do
Paraná, enfatiza que a solução para o problema da
educação não é só aumentar o acesso. "A qualidade
também precisa ser universal. Não adianta nada
estar inserido no sistema sem as condições mínimas
para desenvolvimento."

A oferta de vagas em escolas públicas
é uma obrigação do poder público.
Crianças e adolescentes têm direito de
estudar em locais que fiquem próximos
de sua residência. Se há falta de vagas
na região, o transporte escolar deve ser
oferecido pelo governo estadual e pelos
municípios. A escola tem de informar
sobre o serviço no ato da matrícula.
No Paraná, cada caso é analisado
individualmente pelos governos
estadual e municipais. Entre os critérios
adotados estão a distância e o risco a
que os alunos estão expostos.Se não
houver a oferta de transporte, os pais
podem exigi-lo no próprio colégio
ou nas ouvidorias municipais e estaduais
(0800 411 113 ou www.ouvidoria.pr.gov.br).
NÃO HÁ VAGAS?
Reclame para o Conselho Tutelar
(peça o contato ao serviço de Ação Social
da prefeitura de seu município).

“Sem a educação é muito
difícil ser um cidadão completo.
É uma premissa para o exercício
da cidadania. Costumo dizer
que sem esse direito não há a
efetivação dos outros direitos.”
Hermínia Dorigan de Matos Diniz,
promotora e coordenadora do Centro de
Apoio às Promotorias de Educação do
Ministério Público do Paraná.

ESTÁ NA LEI
Os direitos à educação e ao transporte escolar gratuitos estão presente nos artigos 3.o da Lei de Diretrizes e Bases e 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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O menino João foi uma criança ativa, sempre
ocupado com alguma atividade. Naquela
época, os pais tinham empregos estáveis e
podiam oferecer algumas regalias. Jogou
bola, foi a museus e circo, viajou, leu
quadrinhos e histórias infantis.

Exija a meia entrada
A lei que assegura
o acesso de estudantes
a bens culturais é diferente
em cada estado. Veja como
funciona a regulamentação
no Paraná, formalizada
pela Lei 11.182/1995
Estudantes matriculados em
instituição de ensino de 1.o , 2.o e 3.o graus
têm direito a pagar meio ingresso em
espetáculos musicais, circenses, teatrais,
cinematográficos, atividades esportivas
e outras que proporcionarem lazer,
cultura e entretenimento.
O principal documento é a identidade
estudantil expedida pela União Brasileira
de Estudantes (Ubes), União Paranaense
dos Estudantes Secundaristas (Upes)
ou União Nacional dos Estudantes (UNE).
Os estabelecimentos também
costumam aceitar carteirinha
oficial da universidade (com validade) ou
comprovante de matrícula acompanhado
de documento com foto.
Se a meia entrada não for vendida,
o estudante pode conseguir no
Procon uma carta exigindo
o cumprimento da lei pelo estabelecimento.
Caso tenha comprado o ingresso
por outro valor tem o direito
de ser ressarcido em dobro pelo
que pagou em excesso (artigo 42 do Código
de Defesa do Consumidor). O estudante
deve apresentar comprovante do
pagamento. O Procon tenta uma
conciliação com o estabelecimento, que
tem dez dias para se manifestar.
Sem acordo, o caso pode ser
encaminhado ao Juizado Especial Cível.
Informações e denúncias no Disque
Procon: 0800 411 512.

Esporte e cultura
garantem formação completa
O acesso de crianças e adolescentes a práticas esportivas e manifestações
culturais também é lei. População deve aproveitar mais espaços públicos de lazer

I

mportantes para o desenvolvimento físico e
intelectual de crianças e adolescentes, momentos de lazer, esporte e cultura também fazem
parte do conjunto de responsabilidades que
pais e poder público têm com relação aos menores.
Enquanto o governo deve investir em políticas
públicas, a família precisa garantir momentos de
descontração aos filhos (artigos 58 e 59 do
Estatuto da Criança e do Adolescente). "São atividades interdisciplinares e essenciais para o processo de sociabilização da criança e do adolescente",
diz a psicopedagoga Regina Bonat Pianovsk.
A prática esportiva ajuda a desenvolver habili-

CONTEÚDO EXTRA
Associações comunitárias e ONGs
podem agir onde o Estado não cumpre
sua função. Confira um bom
exemplo no site do João Cidadão.

dades físicas e motoras e a aprender regras de convivência. Já as atividades culturais contribuem
com a inserção do cidadão na sociedade em que
vive. "Permite ao jovem um sentimento de pertencimento, que ajuda na compreensão e crítica da
realidade", avalia o professor de música Carlos
Alberto Assis, coordenador de curso da Escola de
Música e Belas Artes do Paraná.
A própria sociedade não reconhece a importância dessas atividades como deveria. "Programas e
espaços de lazer são pouco utilizados. As pessoas
precisam se apropriar mais do espaço público, exercer mais os seus direitos", comenta o presidente do
Conselho Regional de Educação Física do Paraná,
Antonio Eduardo Branco.
Também há carência de projetos públicos que
envolvam crianças e jovens integralmente. Os
investimentos deixam a desejar. "Lutamos para
que seja aplicado em esporte 3% do orçamento
nacional, 2% do estadual e 1% do municipal", afirma o secretário municipal de Esportes e Lazer,
Rudimar Fedrigo. Porém, admite que Curitiba ainda não atingiu a meta mínima de 1%.

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2010
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A situação financeira da família de João
melhora quando a mãe é promovida.
Eles querem aumentar a família e
decidem adotar uma irmãzinha para
fazer companhia para o filho.

Passo a passo
da adoção
O caminho para adotar uma
criança segue regras. Veja
como funciona o processo:

1

Quando adotar é a decisão
Normatização de cadastro nacional deve acelerar processos para que menores
ganhem nova família. Pais serão preparados e família acompanhada

A

penas 10% das 80 mil crianças brasileiras que,
há dois anos, viviam em abrigos podiam ser
adotadas, segundo o Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (Ipea). A pequena parcela é reflexo da demora no processo que torna a criança apta para a adoção, ou seja, para que ela não tenha
qualquer vínculo jurídico com a família biológica. Para
contornar essa realidade, a Lei 12.010/2009 pretende
agilizar o procedimento.
Entre as principais alterações está a regulamentação do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) – banco de
dados com informações de futuros pais e de menores
prontos para receber uma nova família. A lei ainda
proíbe casos de “adoção à brasileira”, em que uma criança é adotada sem passar pelo processo legal. Além
disso, futuros pais devem passar por preparação prévia
e exige-se que haja acompanhamento pós-adoção.
Em janeiro passado, estavam registrados no CNA
26.138 adotantes e apenas 4.364 crianças e adoles-

centes aptos para adoção. Com essa diferença, podese imaginar que todas conseguirão um lar, mas não é
isso que acontece. Muitos candidatos têm preferências
não atendidas – por exemplo, 82% optam por não
adotar irmãos, enquanto 71% dos menores têm irmãos
nos abrigos.
Outro obstáculo é o fato de a maioria das crianças
ter sofrido violência doméstica, negligência e até abuso
sexual. Isso dificulta a adoção, já que as famílias não
querem vítimas. Dificuldades que vêm sendo contornadas aos poucos, de acordo com a promotora Marília
Frederico, da 2.a Vara da Infância e Juventude.

Homossexuais
Uma das recentes polêmicas sobre o assunto diz
respeito aos casais homoafetivos que desejam adotar
crianças. Nos últimos anos as decisões judiciais favoráveis vêm aumentando, inclusive no Paraná, mas a jurisprudência ainda se encontra dividida sobre o assunto.

“Uma família tem que se preparar para receber estas crianças, que precisam de muito amor.
A adoção não pode partir de um desejo egoísta. A criança tem sempre que vir em primeiro lugar.”
Eliana Salcedo, coordenadora da ONG Projeto Recriar, em Curitiba,
que atua na prevenção do abandono e no processo de adoção de crianças e adolescentes.
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Qualquer pessoa maior de 18 anos
pode adotar. Deve ser 16 anos mais
velha que o adotado e não pode ser seu
irmã(o) ou avó(ô). O candidato precisa
ser aprovado em entrevista e avaliação
de psicólogos e assistentes sociais.

2

Procure a Vara da Infância e
Juventude (VIJ) mais próxima
de sua casa – (41) 3200-2000 ou
portal.tjpr.jus.br – para fazer o registro
no Cadastro Nacional de Adoção. Será
necessário apresentar identidade e
CPF, comprovante de residência, cópia
autenticada da certidão de casamento
ou nascimento, comprovante de renda mensal e atestados de sanidade
física e mental, de idoneidade moral
assinado por duas testemunhas, e de
antecedentes criminais.

3

Durante o cadastro é possível
especificar características da
criança ou adolescente que quer adotar, como sexo, idade e cor da pele. O
processo pode levar, no mínimo, um
ano e será concluído quando a criança
corresponder ao perfil desejado.

4

O processo de adoção é gratuito e
conduzido pela VIJ. Não é necessária a representação de advogado.

ESTÁ NA LEI
Conforme o parágrafo 6.° do artigo 227
da Constituição, não há qualquer
diferença de direitos entre os filhos
adotivos e os biológicos.

Aos 13 anos, o adolescente João quer ganhar
asas. Começa a procurar um estágio para ter
seu próprio dinheiro. Fica desapontado ao
saber que só a partir dos 14 anos pode
trabalhar como aprendiz...

Seja um aprendiz
É preciso ter entre 14 e 24
anos e frequentar escola ou
curso profissionalizante.
Confira outros detalhes:
Perfil do emprego: menores de 18 anos
não podem trabalhar à noite ou em
condições insalubres, nem exercer funções
perigosas. Fica vetado qualquer tipo de
atividade profissional, inclusive como
aprendiz para menores de 14 anos.
Contrato: é preciso ter contrato de
trabalho especial no qual a empresa assegura a formação técnico-profissional do
aprendiz que deve ser responsável por
atividades compatíveis com esse objetivo.
Salário: a remuneração tem como base
o salário mínimo regional.
Jornada de trabalho: máximo de seis
horas para quem ainda está no ensino fundamental e até oito horas para o jovem que
já concluiu essa etapa do ensino.
Vagas: Serviços Nacionais de
Aprendizagem – Industrial (www.pr.senai.
br), Transporte (www.sestsenat.org.br),
Comercial (www.pr.senac.br), Rural (www.
senarpr.org.br) e Cooperativismo (www.
ocepar.org.br). Em Curitiba, também podem
ser procurados os núcleos da Fundação de
Ação Social (FAS) nas Ruas da Cidadania.

CONTEÚDO EXTRA
No site do João Cidadão
você encontra informações
sobre trabalho escravo
e um exemplo de trabalho
aprendiz no Paraná.

Preparando jovens para o futuro
Médias e grandes empresas são obrigadas a ter de 5% a 15% do quadro de
funcionários ocupado por aprendizes. Descumprimento tem multa como pena

I

nserir o jovem no mercado de trabalho como aprendiz vai além da questão financeira e da capacitação
profissional, trata-se de uma chance de afastá-lo
dos problemas que pode encontrar nas ruas em
momentos de ociosidade. Uma das metas do governo
federal para este ano é inserir 800 mil aprendizes no
mercado de trabalho. Objetivo que precisará de uma
boa estratégia para que aumente quase cinco vezes
em um ano. O total atingido em 2009 foi de 166 mil.
Regulamentado pela legislação trabalhista
(Lei 10.097/2000, Decreto 5.598/2005 e artigos
402 a 441 da Consolidação de Leis Trabalhistas) e
pela Constituição (inciso XXXIII do artigo 7.o), esse
tipo de formação deveria fazer parte de 5% a 15%
do quadro de funcionários de médias e grandes
empresas, mas a adesão ainda é tímida. O Ministério do Trabalho estima que, se a legislação fosse
cumprida, seriam criadas até 1,2 milhão de vagas
para jovens que buscam se profissionalizar.

A procuradora Mariane Josviak, coordenadora da
Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração
do Trabalho da Criança, do Ministério Público do
Trabalho, considera que muitas empresas não estão
em conformidade com a lei por desconhecê-la ou por
não perceberem a importância do projeto. Ela lembra que, além da obrigatoriedade legal, há caráter
social na questão. Empresas que não cumprem a lei
estão sujeitas a multa de um salário mínimo regional
para cada jovem que deixa de ser contratado, sendo
que a pena máxima é de cinco salários.
SERVIÇO
No Paraná, cabe à Superintendência Regional do Trabalho
(vinculada ao Ministério do Trabalho) fiscalizar
se a lei é cumprida. Denúncias podem ser feitas pelo site
www.mte.gov.br, pessoalmente ou pelo correio. O endereço é Rua José Loureiro, 574 – Centro, Curitiba-PR, CEP
80010-924. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas.

“É uma experiência que serve para a vida e também um investimento
para as empresas, que normalmente contratam os aprendizes que elas capacitam.”
Vinícius Gogola, 19 anos, mecânico profissional que começou a carreira como aprendiz.
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