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EXPERIÊNCIA
Garantias adquiridas
Veja o final da
história de João
escolhido pelo
público

Política feita por
todos os cidadãos
em ações do
cotidiano

Conheça os direitos
e serviços para
ter uma velhice
tranquila

EDITORIAL

Final interativo

Caráter para
ser cidadão

P

ara sermos cidadãos plenos, não basta
a ação individualista voltada apenas
para os próprios interesses. Quando se
fala em política é comum a gente ouvir:
“Não me interesso por política. Eu trabalho, cuido
de minha família e faço caridade. Estou fazendo
a minha parte.” Equívoco frequente quando se
trata da contribuição a ser dada à sociedade.

É um engano acreditar que existimos somente
como indivíduos isolados. O ambiente que nos cerca também faz parte de nossa individualidade. Se a
natureza ao nosso redor é poluída, se as instituições
são corruptas, se a violência está disseminada, nós
todos somos afetados. Aqui cabe o pensamento
do filósofo Ortega y Gasset: nós somos nós mesmos e o que nos cerca. Se não preservamos o que
nos cerca, explicava ele, não nos preservamos.
Da mesma forma, é um equívoco acreditar que
política só se faz em partidos. Política se faz no dia a
dia. A realidade tem trazido à tona que os representantes eleitos têm se mostrado incapazes de atuar
de modo satisfatório contra a corrupção nas instituições. Somente os cidadãos, em conjunto,
podem forçar que mudanças aconteçam.
Além do voto, podemos agir politicamente em
defesa da sociedade, fiscalizando os atos de nossos governantes, pressionando para que políticas
públicas sejam implementadas, mobilizando-nos
para que exerçam os mandatos que lhes conferimos de acordo com nossos interesses.
Se não fizermos política, outros farão por nós
em detrimento de nossos interesses. Para a passividade, a acomodação ou mesmo a corrupção
moral, não há desculpas. De novo, Ortega y Gasset
é esclarecedor ao dizer que as circunstâncias e as
decisões são os dois elementos radicais que compõem a vida. As circunstâncias são as condições
que a vida nos impõem. Contudo, diz ele, é falso
dizer que devemos ser guiados por elas. As decisões
não são forçadas pelas circunstâncias. São tomadas com base em nosso caráter.
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A saga de João chega ao fim. O destino
que o personagem criado pela Gazeta do
Povo tem neste último fascículo foi decidido pelo público. Depois de nascer e passar
pela infância, adolescência e parte da vida
adulta, João entra na chamada melhor idade. No decorrer desta edição, você perceberá que os leitores simpatizaram com o personagem e – ao invés dele ser traído, roubado ou cair na malha fina – escolheram um
final feliz para ele.
O projeto João Cidadão foi uma iniciativa inovadora com desafios a serem superados. Além da interatividade com o leitor
por meio da votação on-line e de batepapos com especialistas de diferentes áreas do Direito, o uso de massa de modelar
foi um marco no projeto gráfico. O conteúdo editorial (elaborado por jornalistas e
acompanhado por advogados) foi integrado em diferentes plataformas – impresso,
internet e rádio.
O projeto fica como exemplo para iniciativas futuras. Que as informações repassadas a partir da vida de João incentivem,
efetivamente, a sua participação cidadã
por uma
sociedade
melhor.
Faça valer
seus direitos!
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Se você tem dúvidas na área do
Direito Previdenciário, como
aposentadoria, contribuição
ao INSS e previdência privada,
envie suas perguntas para
projetosespeciais@
gazetadopovo.com.br e
participe do chat com um
especialista, na próxima
quinta-feira (24 de junho), às
15h30, no site do João Cidadão.
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Um senhor numa cadeira de rodas tenta
entrar na João Corporation mas não
consegue. Constrangido, João atende o
cliente na rua. Diante da realidade,
reformas são providenciadas para
melhorar o acesso à empresa.

Leis para a inclusão
A legislação vigente no Brasil resguarda
direitos aos portadores de deficiência e
determina penas a quem infringir as normas.
O principal documento é o Decreto
3.298/1999, que regulamenta a Política
Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência. Entre as garantias
asseguradas está a obrigatoriedade de
empresas com mais de 100 empregados
terem de 2% a 5% das vagas de trabalho
ocupadas por deficientes. Empresas que não
cumprem a medida estão sujeitas a regularização da situação, multa e até a ação civil.
O decreto ainda garante direitos que propiciem o bem-estar pessoal, social e econômico
a partir da educação, saúde, trabalho, previdência social, entre outros. A Lei 7.853/1989
também estabelece crimes e penas a quem
não cumprir as regras. Por exemplo, negar
educação ou trabalho a alguém por causa de
sua deficiência pode resultar em multa e
reclusão de um a quatro anos.
Os artigos 23 (inciso II), 37 (VIII) e 208 (III)
da Constituição também asseguram tratamento de saúde, atendimento educacional
especializado – de preferência em rede
regular de ensino – e vagas de trabalho em
repartições públicas.
SERVIÇO
Procure o Centro de Apoio do Ministério Público
para tirar dúvidas e obter mais informações sobre
direitos dos deficientes. Contato: (41) 3250-4795.
Site: www.ppd.caop.mp.pr.gov.br

Acesso a portadores de deficiência
Legislação tenta minimizar a exclusão de deficientes com regras para construções
e para fazer valer direitos que deveriam ser para todos, como saúde e educação

A

té este dia, João não imaginava que o degrau
na entrada de sua empresa traria dificuldade a alguém. Para 90% da população, a
remoção de barreiras das cidades pode não
gerar qualquer impacto. Mas, para os 10% de portadores de algum tipo de deficiência – física, mental,
visual ou auditiva –, trata-se de uma necessidade
básica. Entre os obstáculos estão a substituição de
escadas e a falta de rampas, guias rebaixadas e sinalização adequada.
Mesmo com problemas ainda existentes, o presidente da Associação dos Deficientes Físicos do
Paraná (ADFP), Mauro Nardini, reconhece que muitas
dificuldades têm sido superadas. “Antes, o deficiente
vivia praticamente isolado da sociedade”, conta. Ele

defende que políticas públicas são fundamentais
para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e
conscientizar a população sobre seus direitos.

Construções
Para ampliar a acessibilidade, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) definiu uma
série de regras que regulamentam o acesso de deficientes em edificações, espaços mobiliários e equipamentos urbanos. Trata-se da ABNT 9.050/2004.
Entre as normas estão padronizações de sinalização
sonora, circulação e rebaixamento de guias.
Construções ou reformas de edificações públicas ou
privadas devem estar de acordo com essas normas
para que tenham a autorização da prefeitura.

Respeito e igualdade de tratamento
Abandono, maus-tratos e preconceito são
problemas comuns enfrentados pelos deficientes. “Em grande parte dos casos,
o preconceito está mais ligado ao despreparo
para lidar com certas situações. As pessoas

acabam assumindo uma postura de ‘não temos
condições de atender’”, explica a coordenadora
do Centro de Apoio às Promotorias (Caop) da
Pessoa Portadora de Deficiência do Ministério
Público do Paraná, Rosana Beraldi Bevervanço.

Para que os deficientes sejam tratados com
igualdade e respeito é preciso que a sociedade
entenda que existem necessidades específicas
para que eles exerçam plenamente os seus
direitos, sem serem prejudicados.
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Conectado às novas tecnologias, o filho
de João entra em caminhos virtuais obscuros. Sem ter noção do que acontecia, o
menino estava prestes a ser assediado.
João desconfia da postura do filho e
impede que algo pior aconteça.
ESCOLHA DO PÚBLICO

52,4%

Filho de João fica
em perigo na
internet.

47,6%

João tem a conta
bancária invadida
por hackers.

Legislação genérica

Provas são fundamentais
para desvendar cibercrimes
Crimes mais comuns envolvem falsidade ideológica, furto, calúnia
e difamação. Documentos comprovatórios são essenciais para a investigação

M

ais de 15 mil casos foram atendidos pelo
Núcleo de Combate aos Cibercrimes do
Paraná (Nuciber) desde 2006. Segundo o
delegado Demétrius Gonzaga de Oliveira,
mais de 70% das ocorrências são de crimes contra o
patrimônio, que envolvem desvios de dinheiro de contas bancárias e estelionatos. “Depois vêm os crimes
contra a honra, como a exposição de imagens ou de
material que atingem a imagem da vítima”, afirma.
Nos dois casos, as provas são determinantes para
encontrar o criminoso, que muitas vezes usa identidade falsa. “Se for uma transação pela internet, grave
toda a negociação feita por e-mail, capture imagens
das telas do site e guarde esse material em uma pasta”,

alerta Oliveira. Se envolver crime contra a honra, as
provas são ainda mais importantes. “É preciso ser rápido e salvar o material antes que a pessoa retire do ar. O
ideal é imprimir a prova e levar até um cartório para
lavrar uma ata notarial, que comprova a veracidade do
documento”, acrescenta.
Mesmo com as provas, há casos em que a solução
não é tão simples. Nas compras ou vendas pela internet,
por exemplo, é quase impossível recuperar o dinheiro de
volta. Por isso, o melhor mesmo é ser cuidadoso e desconfiar. “Antes de clicar em um link, executar um programa, comprar algo pela internet ou enviar fotos, é melhor
pesquisar e pensar várias vezes”, alerta Wanderson
Castilho, especialista em análise forense digital.

CONTEÚDO EXTRA

Denuncie!

No site do João Cidadão você
tem dicas de proteção para
não cair em golpe na internet.

Se você foi vítima de crime digital, registre ocorrência em uma delegacia.
Em Curitiba, há uma das oito unidades especializadas do Brasil. O Nuciber
fica na Rua José Loureiro, 376, 1.o andar – Centro. Contato: (41) 3883-8100.
Endereços das delegacias do Paraná estão no site www.policiacivil.pr.gov.br
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Apesar de necessitar de algumas adaptações, o Código Penal, de 1940, é aplicado
aos cibercrimes. Nele estão descritos crimes
como estelionato, contra a honra e furto
qualificado, sem grandes especificações.
Para criar certo controle, a Lei Estadual
16.241/2009 exige que proprietários de
estabelecimentos que comercializem acesso à internet cadastrem e monitorem por
vídeo todos os usuários dos computadores.
O cadastro deve ser mantido por dois anos.

Proteção familiar
Dicas para monitorar
seu filho na internet:
Oriente-o a não colocar fotos na internet,
principalmente se envolvem outras pessoas.
Redes sociais são permitidas apenas para
jovens com mais de 18 anos. Se seu filho
menor de idade estiver em uma dessas
redes, provavelmente forneceu dados falsos
para se cadastrar.
Não tenha medo de vigiar seu filho na
internet. Monitore as páginas visitadas.
Seja amigo virtual de seu filho. Participe
das redes sociais que ele está e adicione-o no
seu programa de mensagens instantâneas.
Se você desconfiar que seu filho está sendo vítima, não ameace o criminoso. Denuncie
em uma delegacia e mantenha o contato virtual. Isso facilitará a solução do caso.
Alerte seu filho que plágio é crime, previsto pelo artigo 84 do Código Penal.
Fonte: Patricia Peck Pinheiro,
advogada especialista em Direito Virtual.

As brigas constantes fazem com que
João e a esposa se separem por um tempo.
Depois de alguns meses, voltam a
se falar, descobrem que ainda há amor
entre eles e se reconciliam.

ESCOLHA DO PÚBLICO

25,1%

João descobre
que foi traído.

74,9%

João não é traído
pela esposa.

Disputa pelos filhos
Num divórcio em que não há acordo
entre os pais, a guarda dos filhos menores é
definida na Justiça, levando-se em consideração o bem-estar das crianças e adolescentes. Pelo princípio da igualdade, tanto a
mãe quanto o pai podem ser escolhidos e
questões econômicas não são tão importantes, já que podem ser compensadas por
uma pensão. “Em todas as decisões, o juiz
deve ter em mente o melhor interesse do
menor. Isso deve reger tudo. Há preferência
por quem melhor pode prover pela criança”,
explica o advogado Waldyr Grisard Filho.
Entretanto, dados de 2008 do IBGE indicam que 88,7% dos casos de guarda são
concedidos às mães. A pensão é definida
pelo juiz de acordo com cada caso, considerando a situação de cada um dos pais e o
sustento digno dos filhos.

ESTÁ NA LEI
O artigo 226 da Constituição trata da
família. A separação e o divórcio são
mencionados no parágrafo 6.o. Um projeto de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional deve eliminar prazos e a passagem obrigatória
pela separação. O divórcio e a separação também são encontrados nos artigos 1.571 a 1.582 do Código Civil.

CONTEÚDO EXTRA
No site do João Cidadão você
encontra reportagem e serviço
relacionado à violência contra
a mulher.

Separação: um passo para o divórcio
Processo para acabar com o casamento dura até dois anos. Sem o divórcio, não é
permitido casar novamente, mas ainda existe a possibilidade de reconciliação

D

urante o tempo que ficaram distantes, João e a
esposa pediram a separação,mas não chegaram
ao divórcio. O caso não foi somado a outros
milhares no Brasil. Em 2008, 188 mil casais se
divorciaram no país. Recorde em 24 anos de contagem do
IBGE.O número poderia ser maior se fossem considerados
os casamentos em processo de separação.
Há diferença entre separação e divórcio. A separação é o período de um ou dois anos em que o casal
aguarda para pedir o divórcio à Justiça. Embora a
separação ponha um fim na sociedade conjugal (e
deveres como os de coabitação e fidelidade), apenas
o divórcio extingue o vínculo do casamento. Enquanto

“O período de separação antes do
divórcio não tem utilidade, além de
também trazer mais custos com
advogados e gastos processuais.”
Waldyr Grisard Filho, advogado
especialista em Direito de Família vê
a emenda constitucional (ainda não
aprovada) que elimina a passagem pela
separação antes de obter o divórcio como
um avanço que reduzirá o tempo de
processos e os custos para os envolvidos.

não estiverem divorciados, os cônjuges não podem
casar com outras pessoas e pode-se considerar que
ainda há a possibilidade de reconciliação.
Processos de separação abertos na Vara de
Família levam um ano para ser convertidos em divórcio. Caso a separação seja consensual e não envolva
filhos menores, o processo pode ser iniciado em um
Cartório de Notas. O prazo é o mesmo. Nas chamadas
separações de fato, os cônjuges podem pedir aos mesmos órgãos o divórcio direto, comprovando que não
vivem como casados há mais de dois anos. Em qualquer caso é necessária a representação de um advogado. Os gastos variam de acordo com cada caso.

“Enquanto alguns países exigem cinco
anos para o divórcio, o Brasil exige
apenas dois, o que facilita a dissolução
da instituição da família. Não vejo
ganhos com esta emenda.”
Inácio Carvalho, advogado e professor do
Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba)
é contrário à emenda por considerar a
proposta como facilitador de um processo
que envolve a desestruturação familiar.
CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2010
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A irmã de João fica doente e tem de
passar dias e noites internada no
hospital. Fez dezenas de exames para
investigar o problema. Tudo pago pelo
plano de saúde. João foi quem deu
apoio e fez companhia a ela.

Reclame!

De olho nos planos de saúde
Aumento de preço para pessoas com mais de 60 anos vai contra a legislação.
Esteja atento e reclame de cláusulas contratuais que considera abusivas

A

ssim como milhares de brasileiros, a família de
João optou por um plano privado para cuidar
da saúde. O valor pago costuma variar de
acordo com a idade do cliente. Isso faz com
que os recém-chegados à terceira idade muitas vezes
recebam uma má notícia de aniversário: o aumento na
cobrança do serviço ao completar 60 anos. Esse “presente” vai contra o Estatuto do Idoso e o Código de
Defesa do Consumidor.
É proibido discriminar idosos aumentando os valores cobrados nos planos de saúde em razão da idade
desde 2003, quando o Estatuto do Idoso entrou em
vigor (artigo 15, parágrafo 3.o). Mesmo assim, muitas
operadoras continuam a reajustar os preços com o argumento de que é um direito adquirido nos contratos assinados antes daquele ano. Entretanto, o promotor de
Defesa do Consumidor e do Idoso do Ministério Público,
Miguel Jorge Sogaiar, explica que o estatuto é uma nor-

ma de interesse público que deve ser válida independentemente da data de assinatura do plano.
Em contratos firmados após 2003, o último reajuste
por faixa etária é permitido aos 59 anos, como regula a
Agência Nacional de Saúde (ANS).

Abusos
Para a advogada do Procon do Paraná, Cláudia
Silvano, o ideal é reclamar de abusos o quanto antes, sem
esperar o reajuste após os 60 anos. “Muitas pessoas só
percebem o aumento quando chega o boleto”, diz. De
modo geral, os contratos são feitos por adesão, ou seja,
não há discussão de cláusulas. Isso não impede que, após
firmar o contrato, o consumidor questione cláusulas que
considera abusivas. Nos casos em que o idoso se sentir
lesado deve também se basear no Código de Defesa do
Consumidor que vai contra aumentos excessivos em que
há obtenção de vantagem sobre o consumidor .

“Por um lado, alega-se que os contratos de plano de saúde antigos constituem um direito adquirido,
mas o nosso entendimento é que o Estatuto do Idoso é uma norma de ordem pública, que se aplica
mesmo aos contratos anteriores a ele.”
Miguel Jorge Sogaiar, promotor de Defesa do Consumidor e do Idoso do Ministério Público em Londrina.
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Esteja atento sobre os procedimentos
previstos no seu plano de saúde, o que
pode variar de acordo com a operadora e o
valor cobrado. A partir deste mês, o novo
regulamento da ANS prevê 70 novos procedimentos obrigatórios para contratos
assinados a partir de 1999, como cirurgias
com auxílio de vídeo, transplantes de
medula e 16 procedimentos odontológicos.
Se você está se sentindo lesado, procure
um órgão de defesa do consumidor ou o
Ministério Público. As duas entidades são
preparadas para tentar resolver o caso
diretamente com as operadoras, buscando
um acordo. Quando isso não acontece, é
possível recorrer ao Poder Judiciário por
meio do Juizado Especial Cível (até 20
salários mínimos e não precisa de advogado) ou da Justiça Comum (mais de 20
salários e com advogado). Não há unanimidade nas decisões, mas a maioria tem
sido a favor do consumidor.

SERVIÇO
Disque Procon: 0800 411 412 (das 8h30
às 18 horas, de segunda a sexta-feira).
Centro de Apoio das Promotorias
de Defesa do Consumidor do
Ministério Público: (41) 3250-4912.

ESTÁ NA LEI
O artigo 39, inciso V, do Código de
Defesa do Consumidor proíbe práticas
abusivas, como exigir do consumidor
vantagem excessiva. Já o artigo 51, inciso IV, considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a igualdade.

Hora de declarar o Imposto de Renda.
João procura um contador para ajudá-lo
a prestar as contas corretamente.
Ele aproveita algumas dicas
para conseguir descontos no pagamento
final e não perder o prazo.
ESCOLHA DO PÚBLICO

47,3%

João cai na
malha fina.

52,7%

João não é
barrado pelo Leão.

Pague menos
Saiba quais atividades
ajudam a abater o
valor cobrado no
Imposto de Renda:
O contribuinte pode deduzir gastos
médicos comprovados; despesas
escrituradas em livro-caixa; contribuições
para a previdência social pública e privada
pagas em benefício do contribuinte ou de
dependentes; contribuições aos Fundos
de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi).
Também é possível abater contribuições
feitas a fundos de Conselhos Tutelares; contribuições de incentivo à cultura ou esporte;
e previdência social paga para empregadas
domésticas.
Fonte: Heloísa Guarita Souza, advogada
especialista em Direito Tributário.

Regularize!
No site da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br),
o contribuinte pode acompanhar
o processamento de sua declaração
por meio de um código de acesso
ou certificação digital. É preciso ter
os números dos recibos dos anos
anteriores. No próprio site é possível
retificar a declaração e retirar
o boleto bancário a partir do ano
exercício de 2008. Antes de 2007
é preciso baixar o programa do ano
exercício e refazer a declaração.
Mais informações pelo telefone 146.

Em dia com o Leão
O prazo para declarar o Imposto de Renda acabou em abril.
Quem está em situação irregular deve acertar as contas o quanto antes

Q

uem deixou de declarar o Imposto de Renda
(IR) ou não retificou alguma declaração passada tem de fazer isso o quanto antes. Não há
um prazo para ficar em dia com o Leão, mas
os juros e multas são altos. “Em uma das primeiras
peneiras, contribuintes que não fizeram a declaração
são convocados a declarar e, enquanto não a fizerem,
têm multa de 1% ao mês sobre o imposto devido”, diz o
delegado da Receita Federal, Vergílio Concetta. O valor
mínimo da multa é de R$ 165,74 e o máximo chega a
20% do imposto devido.
Todo cidadão brasileiro que receber mais de
R$ 17.215,08 no ano deve declarar o IR. Assim como
quem obteve ganho de capital na venda de bens, realizou operações em bolsas de valores ou tem bens acima
de R$ 300 mil. Pessoas ligadas à atividade rural devem
estar atentas às especificidades de cada caso. A Receita
tem até cinco anos para analisar a declaração e convo-

car quem está irregular. “Se for comprovada a irregularidade é cobrada uma multa de 75% do imposto apurado
mais a correção. Quem não concordar tem 30 dias para
se defender (na própria Receita)”, afirma a advogada
especialista em Direito Tributário, Heloísa Guarita Souza.
Uma das razões que mais leva contribuintes a cair
na malha fina são as despesas médicas declaradas. “É
o que as pessoas mais usam para abater o valor e é o
que a Receita mais costuma fiscalizar. É importante
guardar as comprovações para possíveis acertos”,
alerta Heloísa.
Quem não declarar o Imposto de Renda fica em
débito com a Receita Federal em termos de cadastro.
Se ficar um ano sem declarar, o CPF fica pendente de
regularização. Com dois anos de omissão, o CPF é suspenso e o contribuinte não pode fazer qualquer transação comercial que precise do documento, tirar passaporte ou prestar concurso público.

Para onde vai o dinheiro?
Toda a verba arrecadada com os impostos – como Imposto de Renda, ICMS e IPTU – vai para os cofres públicos. O
total é dividido entre União, estados e municípios e serve para a manutenção de todos os serviços públicos. A regulamentação está nos artigos 145 a 162 da Constituição. É impossível fiscalizar o bom uso de um imposto específico. A
melhor forma de exigir a aplicação do dinheiro pago é se tornar fiscal dos serviços públicos.
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Depois de visitar vários médicos,
tentar tratamentos e processos cirúrgicos
diferentes, além de tomar inúmeros
medicamentos, a irmã de João se
convence de que não pode mais trabalhar
por causa da doença. Ela passa por uma
perícia médica.

Invalidez
Não há gastos para fazer
a perícia médica. Para
agendá-la no INSS ou
tirar dúvidas, ligue para 135.
Saiba quais são as
exigências para se
aposentar por invalidez
e detalhes do exame:

Quando a doença
incapacita para o trabalho
Doentes impossibilitados de voltar ao emprego têm direito a benefício
por invalidez. Esta situação deve ser comprovada em perícia médica

P

essoas incapacitadas para voltar ao trabalho
têm direito à aposentadoria por invalidez
garantido pela Constituição (artigo 201, inciso
I). Em abril, 329 pessoas passaram a ganhar o
benefício em Curitiba, região metropolitana e litoral
paranaense. Na maioria dos casos, esse tipo de aposentadoria é precedido pelo auxílio-doença, pagamento mensal para o empregado afastado do trabalho por motivo de doença, por mais de 15 dias.
Para receber a aposentadoria, o doente precisa ser
submetido à perícia médica do Ministério da
Previdência Social para que seja constatada a invalidez, sem previsão de cura. A advogada Cláudia Vilela
Vianna, professora de Direito Previdenciário do Centro
Universitário Curitiba (Unicuritiba), critica o sistema.
Ela diz que a Previdência Social acaba prejudicando o
segurado por conceder, em grande parte dos casos,
inicialmente o auxílio. “A perícia é obrigada a dar a aposentadoria caso fique comprovada a incapacidade
total. Às vezes deixam uma pessoa no auxílio-doença
durante anos”, comenta.
O prejuízo é verificado na diferença do valor pago.
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Enquanto o auxílio-doença dá direito a 91% da média
de salário, a aposentadoria paga o salário integral e
ainda pode ser acrescido 25% ao total caso o doente
necessite de acompanhamento permanente em tarefas do dia a dia, como alimentação e higiene.
Para a chefe do serviço de reconhecimento de direitos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em
Curitiba, Luciana Krauchuki, o processo inicia com o
auxílio, visando o eventual retorno do segurado ao trabalho. Contudo, nada impede o pagamento da aposentadoria por invalidez assim que seja comprovada a
incapacidade permanente pela perícia médica.
Situações em que o auxílio ou a aposentadoria por
invalidez são negados devem ser levados à Justiça por
um advogado. Geralmente, o julgamento cabe à
Justiça Federal e o processo pode durar um ano. Casos
que envolvem acidente de trabalho são julgados na
Justiça Estadual e costumam demorar mais.
Além da Constituição, a aposentadoria por
invalidez e o auxílio-doença são garantidos pela
Lei 8.213/1991 (artigos 42 a 47 e 59 a 63) e pelo Decreto 3.048/1999 (artigos 43 a 50 e 71 a 80).
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Ser segurado. Ou seja,
ter 12 contribuições efetuadas à
Previdência Social.
Estar dentro do período de
carência de 12 meses (tempo mínimo
de contribuição antes de começar
a receber a aposentadoria)*.
Comprovar a incapacidade
total e definitiva para todo
e qualquer trabalho, o que é
feito por meio de um exame clínico
e documentos médicos.
O exame pode levar até 100 dias
a partir do agendamento e a consulta
nem sempre é feita por um
especialista na área.
É preciso apresentar relatório
médico, exames e quaisquer outras
provas da doença. O objetivo não
é identificar ou tratar o problema,
é verificar se a doença é incapacitante
para o trabalho.
* Há exceção para casos de acidente
de trabalho ou das seguintes doenças –
tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, osteíte deformante, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids),
contaminação por radiação com base
em conclusão da medicina especializada
e hepatopatia grave.

Um bandido invade a João Corporation
e rende funcionários e clientes. Para azar do
ladrão e sorte de João, um policial que
passava por perto percebeu a atitude
suspeita e surpreendeu o bandido, que
fugiu sem levar nada.
ESCOLHA DO PÚBLICO

34,5%

A João
Corporation
é assaltada.

65,5%

Ladrão não
consegue roubar a
empresa de João.

Dicas de segurança
Conheça algumas recomendações da Polícia Militar:

NA RUA
Não carregue objetos de valor e grande
quantia de dinheiro ou cartões de crédito,
sem necessidade.
Se notar que está sendo seguido, vá para
o outro lado da rua várias vezes.
Evite lugares sem iluminação e com pouco movimento.

NO CARRO
Estacione em lugar movimentado
e iluminado.
Com o carro parado, esteja atento a pessoas suspeitas nas proximidades.
Evite deixar objetos de valor e documentos no interior do veículo.

NO ÔNIBUS
Leve dinheiro trocado ou use
cartão-transporte.
Mantenha a bolsa na frente do corpo e
não deixe a carteira no bolso de trás.
Evite ficar junto às portas, onde acontece
o maior número de assaltos.

Telefones úteis
190 – Polícia Militar: atende urgências.
Para denunciar, é preciso dados pessoais.
197 – Polícia Civil: informa endereços de
delegacias e procedimentos de queixa. Não
atende urgências.
194 – Polícia Federal: acionada para crimes
federais, como casos que envolvam instituições federais e tráfico internacional.

Controle da violência depende
de investimento do Estado
A segurança, apesar de ser um dever do poder público,
é um direito pouco atendido principalmente nas grandes cidades

P

revisto no artigo 5.o da Constituição, o direito
à segurança é tão fundamental quanto o
direito à saúde, à educação e à vida. “O Estado
deve proteger a vida sob todos os aspectos. A
legislação brasileira é fundamentada a partir desse
direito inviolável e, por isso, a garantia da segurança é
importante”, explica o juiz Clayton Reis, professor do
Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba).
Apesar da obrigação de garantir segurança universal, os índices de violência urbana são cada vez mais
altos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública
do Paraná (Sesp), no primeiro trimestre de 2010, o
número de homicídios em Curitiba aumentou 53,8%
em comparação com o mesmo período do ano passa-

do.“É um direito fundamental e humano que está longe
de ser cumprido. A estrutura do estado e da União para
garantir a segurança é falha. Há uma defasagem de
50% no número de policiais militares e civis”, afirma o
advogado criminalista Dálio Zippin Filho, membro da
Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal.
Além do investimento em efetivo policial, outras
ações são fundamentais para prevenir o aumento da
criminalidade. “Precisamos de políticas públicas voltadas para a segurança em vários aspectos, desde a
iluminação das praças e ruas, até medidas de educação para jovens que estão à margem da sociedade.
Não adianta só combater a violência, tem de tratála”, acrescenta Zippin Filho.

Recorra!

ESTÁ NA LEI

É possível entrar com ação indenizatória contra o Estado no caso de violação do direito à segurança. O processo deve ser encaminhado a um Fórum
Criminal, na Justiça Comum, e precisa ser conduzido por um advogado.

O artigo 144 da Constituição diz que a
segurança pública é dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos.
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João atende uma ligação e do outro lado
da linha vem a mensagem de
telemarketing da operadora de telefonia:
– Bom dia, senhor! Estamos fazendo uma
promoção para nossos clientes...
Irritado, João exige a portabilidade
de sua linha.

Telemarketing
A Lei Estadual 16.135/2009,
instituiu o cadastro para
evitar esse tipo de chamadas.
Veja como fazer o bloqueio:

Plano de fidelidade dificulta
mudança de operadora
Direito é assegurado ao consumidor se o contrato firmado
com a prestadora de serviço não for vantajoso

G

arantido desde 2008, o direito à portabilidade
numérica (trocar de operadora sem mudar o
número de telefone) esbarra, muitas vezes,
nos contratos de fidelidade anuais propostos
pelas empresas de telecomunicações. “É comum as
prestadoras de serviço oferecerem vantagens em troca
de um prazo. Em princípio, esses contratos impedem que
a portabilidade seja realizada”, diz o advogado Antônio
Carlos Efing, especialista em Direito do Consumidor.
No entanto, o prazo firmado com a operadora só
deve ser obedecido se o cliente realmente tiver acesso
às vantagens prometidas. O consumidor tem de ter
conhecimento prévio das cláusulas do contrato. “O sentido e a extensão das cláusulas precisam ser compreendidas. Se o contrato não foi explicado claramente, não
tem validade. Para recorrer, tem como se valer das gra-

5.066.359 pedidos
de portabilidade de telefonia fixa e móvel
foram efetivados no Brasil até 26 de maio
de 2010, segundo a Associação Brasileira de
Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom).
No Paraná, o número chega a 509.552.
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vações feitas pelas operadoras”, afirma Efing.
Outra dificuldade na hora da mudança é a demora
no atendimento. Além de os Serviços de Atendimento
ao Consumidor (SAC) não cumprirem todas as normas
estabelecidas para facilitar o acesso do cliente ao serviço, muitas operadoras não fazem a mudança no prazo
de três dias úteis previsto pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) e o telefone acaba ficando
mudo por um tempo. “A ideia era estimular a concorrência entre as operadoras e melhorar o serviço de um
modo geral. Mas não há muita diferença entre as
empresas e os consumidores encontram dificuldades
que desestimulam a mudança. Por isso a procura tem
sido menor do que o esperado”, afirma a coordenadora
da Pro Teste – Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor, Maria Inês Dolci.

Reclame!
A mudança de operadora não foi feita em três dias
úteis ou o telefone ficou mudo? Reclame na Anatel
pelo telefone 133 ou procure uma unidade do Procon.
O Disque Procon atende pelo número 0800 411 512.
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Acesse o site www.procon.pr.gov.br
e clique no link de “Cadastro para bloqueio
de recebimento de ligações de telemarketing”. O cadastro é gratuito e só pode ser
feito pelo titular da linha.
Se não tiver acesso à internet,
faça o cadastro pelo telefone 0800 411 512
ou na sede do Procon (Alameda Cabral 184
– Centro, Curitiba).
A partir do 30.o dia depois da
inscrição, empresas de telemarketing
não podem mais ligar para o número.
Se isso acontecer, o titular da linha deve
registrar reclamação no Procon informando
dia e hora, nome do atendente e da empresa prestadora do serviço.

Troca de operadora
O usuário deve solicitar a
mudança à nova prestadora
do serviço. É cobrado R$ 4.
Saiba o que é permitido
mudar:

NA TELEFONIA FIXA
De endereço, sem mudar de operadora,
desde que seja no mesmo município.
De operadora, sem mudar de endereço.
De endereço e de operadora, desde que
no mesmo município.
De plano de serviço, sem mudar
de operadora.

NA TELEFONIA MÓVEL
De operadora, dentro do mesmo DDD.
De plano de serviço (pré-pago para póspago, por exemplo).

Chegou a hora de descansar. Depois de
trabalhar e contribuir durante 35 anos
para o INSS, João se aposenta. Pena
que as cifras do benefício são
reduzidas e é preciso economizar para
o dinheiro render até o fim do mês.
ESCOLHA DO PÚBLICO

45,4%

João investe
em previdência
privada.

54,6%
João se
aposenta
pelo INSS.

Garantias do INSS
Veja quais benefícios
garante aos contribuintes:

Complemento à aposentadoria

APOSENTADORIA
Por idade: para homens a
partir dos 65 anos de idade e mulheres
a partir dos 60. Trabalhadores
rurais podem ter direito com cinco
anos a menos.
Por invalidez: a trabalhadores que,
por doença ou acidente, forem
considerados incapacitados para
o trabalho (leia mais na página 10).
Por tempo de contribuição: integral
ou proporcional. Na aposentadoria
integral, o homem deve ter pelo menos 35
anos de contribuição e a mulher, 30 anos.
Na proporcional, o homem deve ter pelo
menos 53 anos de idade e 30 anos de
contribuição; já as mulheres, 48 anos
de idade e 25 de contribuição.

Previdência privada é uma garantia de longo prazo.
Além de contribuir ao INSS, especialistas aconselham aderir ao plano

S

e João pudesse voltar no tempo, ele pensaria
com mais carinho em uma previdência privada.
Em dez anos, os fundos de previdência privada
no Brasil aumentaram oito vezes, saltando de
R$ 100 bilhões para R$ 800 bilhões. “Tanto jovens
quanto pessoas mais velhas têm procurado mais os
planos como um projeto de vida individual”, diz Renato
Follador, presidente do Fundo Paraná de Previdência
Multipatrocinada.
Não há idade para começar a poupar. Quanto mais
cedo, melhor, já que a ideia é guardar a longo prazo e ver

AUXÍLIOS

CONTEÚDO EXTRA

Os contribuintes têm direito
a salário maternidade, pensão por morte
para dependentes e benefício em caso de
doença, reclusão ou acidente comprovados por perícia médica.

Visite o site do João Cidadão e conheça
os benefícios básicos oferecidos a quem
paga previdência privada.

o dinheiro render a juros compostos. “Há pais que
pagam para filhos desde o nascimento”, explica
Hamilton Dalledone Filho, professor de finanças do
Centro Universitário FAE.
Os planos podem ser abertos – feitos por seguradoras ou bancos – ou fechados – oferecidos por empresas,
associações e sindicatos. Em geral, os contratos têm
carência e idade mínima para o início da aposentadoria.
“Apesar de poder sacar (antes), o ideal é pensar a longo
prazo e não mexer no valor”, diz Dalledone Filho.
O valor da parcela a ser paga e o tempo de contribuição são negociáveis. “Recomendo que pelo menos 5%
da renda mensal seja poupada”, diz Follador. Apesar
das facilidades dos planos, é importante não abandonar a contribuição ao INSS. “O indicado é ter as duas
previdências. O INSS tem benefícios que a previdência
privada não tem, como auxílio maternidade e doença.”

O que é preciso saber ao escolher um plano de previdência privada?

1

Procure uma
instituição financeira
sólida e escolha o tipo
de cobertura que quer
contratar. Observe
o período de carência
para o benefício.

2

Bancos costumam
cobrar duas taxas:
de carregamento e de
administração financeira;
a segunda é determinante para
o rendimento do fundo. Procure
taxas perto de 1,5% ao ano.

3

Todo plano inclui investimento
em ações. O rendimento
está relacionado a isso.
Em geral, são apresentadas
propostas que variam de acordo
com o perfil do investidor.
Avalie os riscos de cada um.

4

Leia atentamente
o regulamento e preencha
a declaração de saúde com
respostas completas.

Fontes: Superintendência de Seguros
Privados (Susep) e Hamilton Dalledone Filho.
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Além da flacidez e das rugas, o idoso João
sente a idade chegar e fazer diferença
quando começam a encaminhá-lo para
filas preferenciais e a oferecer assento no
ônibus. No começo, ele relutava a aceitar
as “gentilezas”. Depois passou a usufruir
de seus direitos.

Denuncie!
O Disque Idoso Paraná é um serviço
gratuito que recebe denúncias, tira dúvidas
e dá orientações relacionadas aos direitos
do idoso. Funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 12 horas e das
13h30 às 17h30. Contato: 0800 410 001.
E-mail: disqueidoso@setp.pr.gov.br

Exigir direitos é o
principal desafio dos idosos
Ao completar 60 anos, brasileiros adquirem novos direitos. É preciso
reivindicá-los para que passem a valer na prática e a sociedade se conscientize

A

os poucos, João e outros 30 milhões de idosos
brasileiros fazem valer seus direitos. Atitudes
simples contribuem para mudar a cultura
jovem da sociedade, como exigir atendimento
preferencial em filas de banco e supermercados ou
pedir para que processos judiciais sejam julgados com
prioridade. Quando normas como essas não são cumpridas e o idoso deixa de exigir os direitos garantidos
pela legislação, é como se deixasse de tê-los.
Além das garantias do dia a dia, o desrespeito e os
maus-tratos aos idosos são preocupações que merecem a atenção da população. Esse tipo de crime é
comum, mas as denúncias são raras, conta a promotora
Rosana Bevervanço, coordenadora do Centro de Apoio
às Promotorias do Idoso do Ministério Público (MP) do
Paraná. Entretanto, ela ressalta que os idosos têm se

conscientizado de seus direitos, o que tem aumentado
o número de atendimentos.
O MP tem o objetivo de ter um promotor especializado em todas as comarcas do Paraná para suprir a
carência de delegacias e juizados especiais para o atendimento ao idoso. “Eles são considerados vítimas fáceis
por serem mais frágeis e menos resistentes ao crime”,
diz Rosana.
Para a coordenadora do Disque Idoso Paraná, Dulce
Darolt, muitas das reclamações recebidas no serviço tratam da falta de respeito e do preconceito sofridos em
casa, na rua e no transporte coletivo. “As pessoas não
entendem que serão idosas um dia e que vão precisar de
mais tempo para atravessar a rua, de lugares para sentar
no ônibus. Temos de respeitar estes direitos hoje para que
os nossos direitos sejam respeitados amanhã”, diz.

Penas e punições
Submeter idoso a
atos de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão é crime. As
punições previstas nos artigos 4.o e do 95 ao 108 do
Estatuto do Idoso são:
Discriminar, impedindo ou dificultando o
acesso a operações bancárias, meios de
transporte ou qualquer instrumento necessário para o exercício da cidadania. Pena:
reclusão de um a seis meses e multa (não
há valores fixos, depende de cada caso).
Desdenhar, humilhar ou menosprezar
pessoa idosa por qualquer motivo. Pena:
reclusão de um a seis meses e multa.
Abandonar o idoso em hospitais, casas de
saúde ou entidades de longa permanência
ou não prover as necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Pena:
detenção de seis meses a três anos e multa.
Desviar ou apropriar-se de bens ou qualquer rendimento do idoso, não os
aplicando de acordo com a finalidade. Pena:
reclusão de um a quatro anos e multa.

Principais direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso
Atendimento preferencial imediato e individualizado nos órgãos públicos e privados (artigo
3.o, inciso I).
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Atenção integral à saúde por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS). Atenção especial a doenças que afetam mais os idosos (artigo 15).
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Prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução de atos e diligências
judiciais em qualquer instância (artigo 71).

João e a esposa envelheceram juntos,
viram o filho crescer e os netos chegarem.
Aproveitam os dias da melhor maneira
possível. Viajam quando podem,
passeiam, curtem a família e não deixam
de balançar o esqueleto em bailes da
terceira idade.

Descontos
Confira alguns benefícios a
que os idosos têm direito:
A participação de maiores de 60 anos
em atividades culturais e de lazer será
proporcionada mediante descontos
de pelo menos metade do valor dos
ingressos para eventos artísticos,
culturais, esportivos e de lazer
(artigo 23 do Estatuto do Idoso).
É gratuito o transporte público coletivo aos maiores de 65 anos, com 10% dos
assentos reservados a idosos e devidamente identificados (artigo 39).
No transporte coletivo interestadual,
deve haver reserva de duas vagas por veículo para idosos com mais de 60 anos e
renda igual ou inferior a dois salários
mínimos e desconto de 50% para o restante dos idosos que também estiverem
no veículo (artigo 40).

Vaga especial
para idosos
Os direitos de trânsito reservados aos
idosos vão além do transporte coletivo, o
artigo 41 do Estatuto do Idoso e a
Resolução 303/2008, do Conselho
Nacional de Trânsito, determinam que
5% das vagas em estacionamentos
públicos e privados devem ser reservadas
a pessoas com mais de 60 anos. Elas
devem estar posicionadas em locais que
ofereçam mais comodidade e acesso aos
mais velhos. Em Curitiba, para poder
estacionar nessas vagas é preciso fazer
cadastro na Urbs (www.urbs.curitiba.pr.
gov.br) e deixar a credencial à mostra no
painel do carro. Quem não cumpre essa
regra está sujeito à multa de R$ 53,20 e
três pontos na carteira de motorista.

Terceira idade em ação
Acesso a atividades culturais, esportivas e de lazer deve ser assegurado aos
idosos. Eles têm direito a descontos e passagem de graça no transporte coletivo

O

s idosos brasileiros não estão crescendo apenas
em número populacional, também estão
aumentando seu poder aquisitivo. Uma pesquisa do Instituto Somatório, deste ano, indica que
eles movimentam cerca de R$ 7,5 bilhões por mês em todo
o país e 93% deles são independentes financeiramente.
Viagens frequentemente fazem parte da programação de 64% dos entrevistados e 56% dizem ler
jornais e revistas. Esses dados colocam os mais velhos
numa posição econômica confortável e os tornam,
consequentemente, mais aptos a gastar em cultura e
lazer – dois de uma série de direitos assegurados pelo
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) que visa o bemestar e a participação dos idosos na sociedade.
Também são garantidos aos maiores de 60 anos os
direitos à educação, esporte, diversão, espetáculos,

50%
é o desconto mínimo a ser ofertado a idosos
com mais de 60 anos em ingressos de eventos
artísticos, culturais, esportivos e de lazer.

produtos e serviços que respeitem a condição da idade.
“O idoso, hoje, é um grande consumidor, com influência
nas decisões da família”, comenta o empresário aposentado Urandy do Val, 75 anos. Para ele, Curitiba está
bem servida na questão de lazer para idosos.

Opções
O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Paraná, por
exemplo, oferece programação com atividades que
integram áreas de saúde, cultura, educação e lazer,
como coral, ginástica, cursos de dança de salão e informática. Estima-se que 7 mil idosos tenham participado dessas atividades no ano passado. “É uma faixa
etária que não para de crescer e que merece mais atenção da sociedade”, afirma a analista da gerência de
saúde e ação social do Sesc Paraná, Patrícia Stunitz.

SERVIÇO
Sesc Paraná: os preços das atividades podem ser consultados
no site www.sescpr.com.br. Contato: (41) 3304-2266.
Fundação de Ação Social de Curitiba: organiza atividades
gratuitas, como ioga, dança e pintura em tela.
Basta comparecer à regional mais próxima.
Informações no site: www.fas.curitiba.pr.gov.br
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