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LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS (LITERÁRIOS E NÃO
LITERÁRIOS).

Sabemos que a “matéria-prima” da literatura são as palavras. No entanto, é necessário fazer uma distinção entre
a linguagem literária e a linguagem não literária, isto é,
aquela que não caracteriza a literatura.
Embora um médico faça suas prescrições em determinado idioma, as palavras utilizadas por ele não podem
ser consideradas literárias porque se tratam de um vocabulário especializado e de um contexto de uso específico. Agora, quando analisamos a literatura, vemos que o
escritor dispensa um cuidado diferente com a linguagem
escrita, e que os leitores dispensam uma atenção diferenciada ao que foi produzido.
Outra diferença importante é com relação ao tratamento do conteúdo: ao passo que, nos textos não literários ( jornalísticos, científicos, históricos, etc.) as palavras
servem para veicular uma série de informações, o texto
literário funciona de maneira a chamar a atenção para a
própria língua (FARACO & MOURA, 1999) no sentido de
explorar vários aspectos como a sonoridade, a estrutura
sintática e o sentido das palavras.
Veja abaixo alguns exemplos de expressões na linguagem não literária ou “corriqueira” e um exemplo de
uso da mesma expressão, porém, de acordo com alguns
escritores, na linguagem literária:
Linguagem não literária:
1- Anoitece.
2- Teus cabelos loiros brilham.
3- Uma nuvem cobriu parte do céu. ...
Linguagem literária:
1- A mão da noite embrulha os horizontes. (Alvarenga Peixoto)
2- Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz!
(Mário Quintana)
3- um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua
nascença. (José Cândido de Carvalho)
Como distinguir, na prática, a linguagem literária da
não literária?
- A linguagem literária é conotativa, utiliza figuras
(palavras de sentido figurado), em que as palavras adquirem sentidos mais amplos do que geralmente possuem.
- Na linguagem literária há uma preocupação com a
escolha e a disposição das palavras, que acabam dando
vida e beleza a um texto.
- Na linguagem literária é muito importante a maneira original de apresentar o tema escolhido.

- A linguagem não literária é objetiva, denotativa,
preocupa-se em transmitir o conteúdo, utiliza a palavra em
seu sentido próprio, utilitário, sem preocupação artística.
Geralmente, recorre à ordem direta (sujeito, verbo, complementos).
Leia com atenção os textos a seguir e compare as linguagens utilizadas neles.
Texto A
Amor (ô). [Do lat. amore.] S. m. 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou de alguma
coisa: amor ao próximo; amor ao patrimônio artístico de
sua terra. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser
a outro ser ou a uma coisa; devoção, culto; adoração: amor
à Pátria; amor a uma causa. 3. Inclinação ditada por laços
de família: amor filial; amor conjugal. 4. Inclinação forte por
pessoa de outro sexo, geralmente de caráter sexual, mas
que apresenta grande variedade e comportamentos e reações.
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário
da Língua Portuguesa, Nova Fronteira.
Texto B
Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
é dor que desatina sem doer.
Luís de Camões. Lírica, Cultrix.
Você deve ter notado que os textos tratam do mesmo
assunto, porém os autores utilizam linguagens diferentes.
No texto A, o autor preocupou-se em definir “amor”,
usando uma linguagem objetiva, científica, sem preocupação artística.
No texto B, o autor trata do mesmo assunto, mas com
preocupação literária, artística. De fato, o poeta entra no
campo subjetivo, com sua maneira própria de se expressar, utiliza comparações (compara amor com fogo, ferida,
contentamento e dor) e serve-se ainda de contrastes que
acabam dando graça e força expressiva ao poema (contentamento descontente, dor sem doer, ferida que não se
sente, fogo que não se vê).
Questões
1-) Leia o trecho do poema abaixo.
O Poeta da Roça
Sou fio das mata, cantô da mão grosa
Trabaio na roça, de inverno e de estio
A minha chupana é tapada de barro
Só fumo cigarro de paia de mio.
Patativa do Assaré
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A respeito dele, é possível afirmar que
(A) não pode ser considerado literário, visto que a linguagem aí utilizada não está adequada à norma culta formal.
(B) não pode ser considerado literário, pois nele não
se percebe a preservação do patrimônio cultural brasileiro.
(C) não é um texto consagrado pela crítica literária.
(D) trata-se de um texto literário, porque, no processo
criativo da Literatura, o trabalho com a linguagem pode
aparecer de várias formas: cômica, lúdica, erótica, popular
etc
(E) a pobreza vocabular – palavras erradas – não permite que o consideremos um texto literário.
Leia os fragmentos abaixo para responder às questões
que seguem:
TEXTO I
O açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.
Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,
dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
Em lugares distantes, onde não há hospital
nem escola,
homens que não sabem ler e morrem de fome
aos 27 anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.
Fonte: “O açúcar” (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, pp.227-228)
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TEXTO II
A cana-de-açúcar
Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no
Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de
-açúcar no Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis
solos de massapé, além da menor distância em relação ao
mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse
cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de
-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em
parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a
cana serve também para a produção de álcool, importante
nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São
Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível.
2-) Para que um texto seja literário:
a) basta somente a correção gramatical; isto é, a expressão verbal segundo as leis lógicas ou naturais.
b) deve prescindir daquilo que não tenha correspondência na realidade palpável e externa.
c) deve fugir do inexato, daquilo que confunda a capacidade de compreensão do leitor.
d) deve assemelhar-se a uma ação de desnudamento. O
escritor revela, ao escrever, o mundo, e, em especial, revela o
Homem aos outros homens.
e) deve revelar diretamente as coisas do mundo: sentimentos, ideias, ações.
3-) Ainda com relação ao textos I e II, assinale a opção
incorreta
a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real,
ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como um meio de refletir e recriar a realidade.
b) No texto II, de expressão não literária, o autor informa
o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, os lugares onde é
produzida, como teve início seu cultivo no Brasil, etc.
c) O texto I parte de uma palavra do domínio comum
– açúcar – e vai ampliando seu potencial significativo, explorando recursos formais para estabelecer um paralelo entre o
açúcar – branco, doce, puro – e a vida do trabalhador que o
produz – dura, amarga, triste.
d) No texto I, a expressão literária desconstrói hábitos
de linguagem, baseando sua recriação no aproveitamento de
novas formas de dizer.
e) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da realidade, e não da imaginação.
Gabarito
1-) D
2-) D – Esta alternativa está correta, pois ela remete ao
caráter reflexivo do autor de um texto literário, ao passo
em que ele revela às pessoas o “seu mundo” de maneira
peculiar.
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MATEMÁTICA
NÚMEROS INTEIROS: OPERAÇÕES E
PROPRIEDADES.
Conjunto dos Números Inteiros – Z
Definimos o conjunto dos números inteiros como a
reunião do conjunto dos números naturais (N = {0, 1, 2, 3,
4,..., n,...}, o conjunto dos opostos dos números naturais e o
zero. Este conjunto é denotado pela letra Z (Zahlen=número
em alemão). Este conjunto pode ser escrito por: Z = {..., -4,
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}
O conjunto dos números inteiros possui alguns
subconjuntos notáveis:
- O conjunto dos números inteiros não nulos:
Z* = {..., -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4,...};
Z* = Z – {0}

O sinal (+) antes do número positivo pode ser
dispensado, mas o sinal (–) antes do número negativo nunca
pode ser dispensado.
Propriedades da adição de números inteiros: O
conjunto Z é fechado para a adição, isto é, a soma de dois
números inteiros ainda é um número inteiro.
Associativa: Para todos a,b,c em Z:
a + (b + c) = (a + b) + c
2 + (3 + 7) = (2 + 3) + 7
Comutativa: Para todos a,b em Z:
a+b=b+a
3+7=7+3
Elemento Neutro: Existe 0 em Z, que adicionado a cada z
em Z, proporciona o próprio z, isto é:
z+0=z
7+0=7

- O conjunto dos números inteiros não negativos:
Z+ = {0, 1, 2, 3, 4,...}
Z+ é o próprio conjunto dos números naturais: Z+ = N

Elemento Oposto: Para todo z em Z, existe (-z) em Z, tal que
z + (–z) = 0
9 + (–9) = 0

- O conjunto dos números inteiros positivos:
Z*+ = {1, 2, 3, 4,...}

Subtração de Números Inteiros

- O conjunto dos números inteiros não positivos:
Z_ = {..., -5, -4, -3, -2, -1, 0}
- O conjunto dos números inteiros negativos:
Z*_ = {..., -5, -4, -3, -2, -1}
Módulo: chama-se módulo de um número inteiro a
distância ou afastamento desse número até o zero, na reta
numérica inteira. Representa-se o módulo por | |.
O módulo de 0 é 0 e indica-se |0| = 0
O módulo de +7 é 7 e indica-se |+7| = 7
O módulo de –9 é 9 e indica-se |–9| = 9
O módulo de qualquer número inteiro, diferente de
zero, é sempre positivo.
Números Opostos: Dois números inteiros são ditos
opostos um do outro quando apresentam soma zero; assim,
os pontos que os representam distam igualmente da origem.
Exemplo: O oposto do número 2 é -2, e o oposto de -2
é 2, pois 2 + (-2) = (-2) + 2 = 0
No geral, dizemos que o oposto, ou simétrico, de a é – a, e
vice-versa; particularmente o oposto de zero é o próprio zero.
Adição de Números Inteiros
Para
melhor
entendimento
desta
operação,
associaremos aos números inteiros positivos a ideia de
ganhar e aos números inteiros negativos a ideia de perder.
Ganhar 5 + ganhar 3 = ganhar 8 (+5) + (+3) = (+8)
Perder 3 + perder 4 = perder 7 (-3) + (-4) = (-7)
Ganhar 8 + perder 5 = ganhar 3 (+8) + (-5) = (+3)
Perder 8 + ganhar 5 = perder 3 (-8) + (+5) = (-3)

A subtração é empregada quando:
- Precisamos tirar uma quantidade de outra quantidade;
- Temos duas quantidades e queremos saber quanto uma
delas tem a mais que a outra;
- Temos duas quantidades e queremos saber quanto falta
a uma delas para atingir a outra.
A subtração é a operação inversa da adição.
Observe que: 9 – 5 = 4

diferença
subtraendo
minuendo

4+5=9

Considere as seguintes situações:
1- Na segunda-feira, a temperatura de Monte Sião passou
de +3 graus para +6 graus. Qual foi a variação da temperatura?
Esse fato pode ser representado pela subtração: (+6) –
(+3) = +3
2- Na terça-feira, a temperatura de Monte Sião, durante o
dia, era de +6 graus. À Noite, a temperatura baixou de 3 graus.
Qual a temperatura registrada na noite de terça-feira?
Esse fato pode ser representado pela adição: (+6) + (–3) = +3
Se compararmos as duas igualdades, verificamos que (+6)
– (+3) é o mesmo que (+6) + (–3).
Temos:
(+6) – (+3) = (+6) + (–3) = +3
(+3) – (+6) = (+3) + (–6) = –3
(–6) – (–3) = (–6) + (+3) = –3
Daí podemos afirmar: Subtrair dois números inteiros
é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do
segundo.
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Multiplicação de Números Inteiros
A multiplicação funciona como uma forma simplificada
de uma adição quando os números são repetidos.
Poderíamos analisar tal situação como o fato de estarmos
ganhando repetidamente alguma quantidade, como por
exemplo, ganhar 1 objeto por 30 vezes consecutivas,
significa ganhar 30 objetos e esta repetição pode ser
indicada por um x, isto é: 1 + 1 + 1 ... + 1 + 1 = 30 x 1 = 30
Se trocarmos o número 1 pelo número 2, obteremos: 2
+ 2 + 2 + ... + 2 + 2 = 30 x 2 = 60
Se trocarmos o número 2 pelo número -2, obteremos:
(–2) + (–2) + ... + (–2) = 30 x (-2) = –60
Observamos que a multiplicação é um caso particular
da adição onde os valores são repetidos.
Na multiplicação o produto dos números a e b, pode ser
indicado por a x b, a . b ou ainda ab sem nenhum sinal entre
as letras.
Para realizar a multiplicação de números inteiros,
devemos obedecer à seguinte regra de sinais:
(+1) x (+1) = (+1)
(+1) x (-1) = (-1)
(-1) x (+1) = (-1)
(-1) x (-1) = (+1)
Com o uso das regras acima, podemos concluir que:
Sinais dos números

Resultado do produto

Iguais

Positivo

Diferentes

Negativo

Propriedades da multiplicação de números inteiros: O
conjunto Z é fechado para a multiplicação, isto é, a multiplicação
de dois números inteiros ainda é um número inteiro.
Associativa: Para todos a,b,c em Z:
a x (b x c) = (a x b) x c
2 x (3 x 7) = (2 x 3) x 7
Comutativa: Para todos a,b em Z:
axb=bxa
3x7=7x3
Elemento neutro: Existe 1 em Z, que multiplicado por
todo z em Z, proporciona o próprio z, isto é:
zx1=z
7x1=7
Elemento inverso: Para todo inteiro z diferente de
zero, existe um inverso z–1=1/z em Z, tal que
z x z–1 = z x (1/z) = 1
9 x 9–1 = 9 x (1/9) = 1
Distributiva: Para todos a,b,c em Z:
a x (b + c) = (a x b) + (a x c)
3 x (4+5) = (3 x 4) + (3 x 5)
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Divisão de Números Inteiros
Dividendo divisor dividendo:
Divisor = quociente 0
Quociente . divisor = dividendo
Sabemos que na divisão exata dos números naturais:
40 : 5 = 8, pois 5 . 8 = 40
36 : 9 = 4, pois 9 . 4 = 36
Vamos aplicar esses conhecimentos para estudar a
divisão exata de números inteiros. Veja o cálculo:
(–20) : (+5) = q  (+5) . q = (–20)  q = (–4)
Logo: (–20) : (+5) = - 4
Considerando os exemplos dados, concluímos que,
para efetuar a divisão exata de um número inteiro por outro
número inteiro, diferente de zero, dividimos o módulo do
dividendo pelo módulo do divisor. Daí:
- Quando o dividendo e o divisor têm o mesmo sinal, o
quociente é um número inteiro positivo.
- Quando o dividendo e o divisor têm sinais diferentes,
o quociente é um número inteiro negativo.
- A divisão nem sempre pode ser realizada no conjunto
Z. Por exemplo, (+7) : (–2) ou (–19) : (–5) são divisões que
não podem ser realizadas em Z, pois o resultado não é um
número inteiro.
- No conjunto Z, a divisão não é comutativa, não é
associativa e não tem a propriedade da existência do
elemento neutro.
1- Não existe divisão por zero.
Exemplo: (–15) : 0 não tem significado, pois não existe
um número inteiro cujo produto por zero seja igual a –15.
2- Zero dividido por qualquer número inteiro, diferente
de zero, é zero, pois o produto de qualquer número inteiro
por zero é igual a zero.
Exemplos: a) 0 : (–10) = 0 b) 0 : (+6) = 0 c) 0 : (–1) = 0
Potenciação de Números Inteiros
A potência an do número inteiro a, é definida como um
produto de n fatores iguais. O número a é denominado a
base e o número n é o expoente.
an = a x a x a x a x ... x a
a é multiplicado por a n vezes
Exemplos:
33 = (3) x (3) x (3) = 27
(-5)5 = (-5) x (-5) x (-5) x (-5) x (-5) = -3125
(-7)² = (-7) x (-7) = 49
(+9)² = (+9) x (+9) = 81
- Toda potência de base positiva é um número inteiro
positivo.
Exemplo: (+3)2 = (+3) . (+3) = +9
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CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES

POLÍTICA: MUNICIPAL (ASTORGA-PR);
ESTADUAL E FEDERAL.

DECRETO N.º 068/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Decreto Municipal n.º 025/2013, de 21
de fevereiro de 2013, o Decreto Estadual n.º 6231, de 16 de
outubro de 2012 e a Resolução Normativa n.º 14, de 06 de
junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades;
DECRETA
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento da Etapa Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, doravante
denominada 5ª Conferência Municipal da Cidade, nos termos do Anexo a este Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA,
aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2013 (dois mil e
treze).
ARQUIMEDES ZIROLDO
Prefeito Municipal
MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
ANEXO ao Decreto n.º 068/2013
REGIMENTO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS
CIDADES
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 1º - São objetivos da 5ª Conferência Municipal das
Cidades:
I
propor a interlocução entre os munícipes que representam os diversos segmentos: gestores públicos dos três entes federados e a sociedade civil local organizada sobre assuntos relacionados à Política Municipal,
Estadual e Nacional de Desenvolvimento Urbano;
II
- sensibilizar e mobilizar a sociedade local para
o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação
para enfrentar os problemas existentes no seu município
e contribuir com ações comuns com as cidades irmãs no
Estado do Paraná e no Brasil.

III
- propiciar a participação popular de diversos
segmentos da sociedade, considerando as diferenças de
gênero, idade, raça, etnia e pessoas com deficiência com
participação direta em entidades e segmentos dos poderes
públicos em conjunto com os poderes da sociedade civil,
organizados para a formulação de proposições e realização
de avaliações permanentes na execução da Política Municipal, Estadual e Nacional de Desenvolvimento Urbano e
suas áreas estratégicas.
Art. 2º - A 5ª Conferência Municipal das Cidades, convocada pelo Prefeito Municipal, será realizada no Centro
Cultural de Astorga no dia 10 de maio de 2013 sob os auspícios do Conselho Municipal da Cidade de Astorga e terá
as seguintes finalidades:
I
avançar na construção da Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano;
II
- indicar prioridades de atuação ao Ministério
das Cidades e aos órgãos competentes do Estado e Municípios, ligados ao desenvolvimento urbano e rural;
III
- realizar balanço dos resultados das deliberações das demais Conferências das Cidades, e dos avanços,
dificuldades e desafios na implementação da Política de
Desenvolvimento Urbano, em todos os níveis da Federação;
IV
- eleger delegados(as) e seus respectivos(as)
suplentes para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, de
acordo com o Regimento Interno Estadual;
V
– eleger através de votação entre os(as) delegados(as) dos respectivos segmentos participantes da
5ª Conferência Municipal da Cidade as entidades civis e
populares e indicar representantes dos órgãos públicos
como membros do Conselho Municipal da Cidade para o
triênio 2013/2014, conforme deliberado na 5ª Conferência
da Cidade do município;
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art. 3° - A 5ª Conferencier Municipal da Cidade é fator
indispensável para a participação na Conferencier Estadual
das Cidades.
§ 1º - A 5ª Conferencier Municipal da Cidade tratará de
temas de âmbito nacional com enfoque estadual e municipal.
§ 2º - Todos os (as) participantes presentes na 5ª Conferencier da Cidade devem reconhecer a precedência das
questões conjunturais de âmbito nacional, e atuar sobre
elas em caráter avaliador, formulador e propositivo.
Art. 4º - A realização da 5ª Conferencier Municipal da
Cidade antecede as dos âmbitos estadual e nacional, em
consonância com o Regimento Nacional e deverá ter o decreto publicado em diário oficial e ser amplamente divulgada a sua condição de “Etapa Preparatória Municipal da 5ª
Conferencier Nacional das Cidades”.
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CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES
Parágrafo Único - As despesas com a organização geral
e com a realização da 5ª Conferencier Municipal da Cidade correrão por conta da Prefeitura Municipal e/ou pelas
entidades representativas da sociedade que a tenham convocado.
Art. 5º - A 5ª Conferencier Municipal será composta de
mesas de debates, painéis, grupos de discussão e plenária.
§ 1º - Nos grupos temáticos, será garantida a participação dos segmentos que compõem a 5ª Conferencier
Municipal da Cidade.
§ 2º - Os grupos temáticos contarão com um facilitador
e um relator, indicados pela Comissão Preparatória Municipal.
§ 3º Os grupos temáticos escolherão, entre
seus participantes, um presidente e um secretário.
§ 4º Nos trabalhos dos grupos não serão tratados temas específicos além daqueles definidos a partir
do temário central.
§ 5º Os grupos temáticos farão um levantamento de propostas de cada tema a ser levado a plenária
final para aprovação.
CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO
Art. 6° - A 5ª Conferencier Municipal da Cidade terá
como Tema: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma
Urbana já”.
§ 1º - O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular e integrar as diferentes esferas e políticas urbanas Política Municipal Habitação; Acessibilidade e Mobilidade;
Transportes e Trânsito; Saneamento Ambiental e Meio Ambiente; Regularização Fundiária do Município e Desenvolvimento Econômico Sustentável, em conformidade ao Plano
Diretor, direcionando as propostas para todas as esferas da
Federação.
§ 2º - A Conferencier Municipal deverá debater o temário da 5ª Conferencier Nacional das Cidades, adequando a sua realidade e cultura local que constarão das suas
reivindicações e propostas contidas no relatório final a ser
encaminhado para os Poderes Executivo e Legislativo Municipal, para a Coordenação Estadual e Nacional, com ampla divulgação para toda a sociedade.
§ 3º Temas de interesse local poderão ser
adicionados para discussão sem prejuízo dos temas nacionais.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 7º - A 5ª Conferencier Municipal da Cidade será
presidida pelo Prefeito Municipal, Sr. Arquimedes Ziroldo e
na sua ausência ou eventual impedimento, pelo seu substituto legal Sr. Antonio Carlos Lopes.
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Art. 8º - A organização e desenvolvimento de suas atividades será coordenada pelo Conselho Municipal da Cidade de Astorga.
Art. 9º - Compete ao Conselho Municipal da Cidade:
I
definir o Regimento Municipal, contendo critérios de participação para a Conferencier, para a
eleição de delegados para a etapa estadual, respeitadas as
definições dos Regimentos Estadual e Nacional, bem como
a proporcionalidade de distribuição dos segmentos, conforme art. 20 do Regimento Estadual;
II
definir data, local e pauta da Conferencier Municipal, devendo estas informações constarem do
Regimento, promovendo a discussão e proposição de iniciativas referentes à organização da 5ª Conferencier Estadual das Cidades; III criar Grupos de Trabalho para
mobilização, validação e sistematização quando necessário;
IV elaborar a proposta de programação da
5ª Conferencier Municipal da Cidade; V - definir número
de participantes e forma de participação;
VI
designar facilitadores (as) e relatores
(as);
VII
elaborar e executar o projeto de divulgação para a 5ª Conferencier Municipal da Cidade;
VIII
promover contato formal com o Legislativo Municipal, visando informá-lo do andamento da organização da 5ª Conferencier Municipal da Cidade, assim
como divulgá-la perante os parlamentares;
IX
mobilizar as instituições e segmentos
definidos neste Regimento em âmbito municipal, para preparação e participação na Conferencier Municipal;
X
coordenar, supervisionar e promover a
realização da 5ª Conferencier Municipal da Cidade, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e administrativos;
XI
propor e definir os nomes de participantes em mesas de debate, a pauta da Etapa Municipal, bem
como os documentos técnicos e textos de apoio;
XII
atuar como elo de ligação entre os segmentos integrantes da 5ª Conferencier Municipal da Cidade;
XIII
comunicar à Coordenação Executiva Estadual, por ofício, o compromisso na realização da 5ª Conferencier Municipal da Cidade;
XIV
- sistematizar os resultados gerando um relatório da Conferencier Municipal e promover a sua publicação e divulgação;
§ 1º - A Comissão Preparatória Municipal deve apresentar as informações dos incisos I e II à Coordenação Executiva Estadual, no máximo, até 10 dias após a convocação
da referida Conferencier, a fim de validá-la.
§ 2º - A Comissão Preparatória Municipal deve enviar
as mesmas informações para a Comissão-Executiva Nacional para registro.
Art. 10 - Os resultados referentes às propostas e aos
delegados eleitos para a 5ª Conferencier Estadual das Cidades devem ser preenchidas pela Internet através do portal
da Conferencier Estadual e também remetidos por meio
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ÉTICA E CIDADANIA:

As instituições sociais e políticas têm uma história. É
impossível não reconhecer o seu desenvolvimento e o seu
progresso em muitos aspectos, pelo menos do ponto de
vista formal.
A escravidão era legal no Brasil até 120 anos atrás.
As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar
apenas há 60 anos e os analfabetos apenas há alguns anos.
Chamamos isso de ampliação da cidadania (MARTINS,
2008).
Existem direitos formais (civis, políticos e sociais) que
nem sempre se realizam como direitos reais. A cidadania
nem sempre é uma realidade efetiva e nem sempre é para
todos. A efetivação da cidadania e a consciência coletiva
dessa condição são indicadores do desenvolvimento moral
e ético de uma sociedade.
Para a ética, não basta que exista um elenco de princípios fundamentais e direitos definidos nas Constituições.
O desafio ético para uma nação é o de universalizar os direitos reais, permitido a todos cidadania plena, cotidiana e
ativa.
É preciso fundar a responsabilidade individual numa
ética construída e instituída tendo em mira o bem comum,
visando à formação do sujeito ético. Desse modo, será possível a síntese entre ética e cidadania, na qual possa prevalecer muito mais uma ética de princípios do que uma ética
do dever. A responsabilidade individual deverá ser portadora de princípios e não de interesses particulares.
Componentes Éticos e Cidadania
A tendência da maioria é pensar que o funcionamento da cidadania depende dos outros: prefeitos, vereadores,
deputados, enfim, do governo. Uma pessoa exemplar comporta-se como se tudo dependesse do seu procedimento
pessoal e não do próximo.
Por outro lado, é preciso admitir que nenhum país é
subdesenvolvido por acaso, devido a uma série de coincidências nefastas que acabaram prejudicando a nação ao
longo do tempo, sem culpa de ninguém. A miséria é fruto
da omissão e do descaso sistemáticos, da cobiça e da ganância de alguns, durante séculos.
A recuperação do tempo perdido exige uma mudança
radical, a partir da consideração dos seguintes itens:
Impostos
O primeiro dever do cidadão responsável é colaborar
financeiramente no custeio das despesas comuns, como
por exemplo: pagar o Imposto Territorial Urbano, a Seguridade Social e todos os tributos embutidos em serviços e
alimentos. Pedir a nota fiscal ao efetuar qualquer compra.
Infelizmente, nem sempre os governantes se comportam de modo isento na hora de estabelecer a carga tributária ou o emprego dos recursos arrecadados. Alguns tributos, criados com determinado fim, mudam de destinação
ao longo dos anos; outros, temporários na sua implantação, eternizam-se inexplicavelmente; certos impostos inci-

dem sobre outros, punindo desnecessariamente a população. Por tudo isso, um cidadão responsável: mantém-se
sempre vigilante; fiscaliza o poder executivo diretamente
ou por intermédio do seu representante na Câmara, Assembleia ou Congresso; nega o voto aos políticos ineficientes ou corruptos, nas eleições.
Solidariedade
As organizações empregam grande parte dos tributos
recolhidos para minimizar problemas sociais, os quais, por
sua vez, não são tão graves quanto os dos povos subdesenvolvidos. Em países emergentes, como o Brasil, o Estado deve atender a tantas necessidades e os problemas
são tão numerosos que sempre ficam enormes lacunas por
preencher. Cabe aos cidadãos esclarecidos desdobrar-se
para ajudar os marginalizados do sistema. Além dos tributos obrigatórios, tais organizações - como ONGs, hospitais,
instituições civis e religiosas, orfanatos, escolas especiais,
creches, movimentos ou associações de pessoas portadoras de deficiência - tentam diversas fórmulas para canalizar
ajuda.
Elas não só ajudam, mas fiscalizam as despesas, controlam contas e decidem, na medida do possível, sobre
aplicações de recursos arrecadados.
Meio Ambiente
Encontramos enormes problemas em nossa sociedade
que devem ser resolvidos, porém o homem nunca viveu
tanto, nem teve tanta saúde como agora.
O principal problema do meio ambiente é que a população da Terra aumenta, mas os recursos naturais continuam os mesmos, com a ressalva de que, cada vez, produzimos mais alimentos. Em contrapartida, também consumimos mais, gerando enormes quantidades de detritos que
se voltam contra nós.
Como seres humanos responsáveis, é necessário difundir o hábito de poupar água, energia, reciclar o lixo, usar
fontes alternativas de energia e controlar a natalidade.
Transportes
O automóvel, por seu avanço tecnológico, impulsionou
o desenvolvimento da indústria automobilística e outros
setores ligados direta ou indiretamente a ela. As grandes
cidades renderam-se aos carros, gerando o transporte individual e, com isso, reformaram-se as ruas, criaram-se avenidas, tudo em função da sua circulação com maior rapidez.
O pedestre foi esquecido e também o ciclista. O transporte público passou a um segundo plano. Resultado: o
mundo ficou refém do automóvel.
Em um engarrafamento qualquer, os motoristas percebem que estão parados, a maioria deles a sós, espremidos
entre quatro latas, querendo ir todos ao mesmo lugar, mas
sem sucesso. Além de inviabilizar ou complicar os deslocamentos, o trânsito rodado enerva as pessoas, produz
inúmeros acidentes, polui o ambiente e empobrece muitos
usuários, que perdem grandes somas de dinheiro cada vez
que decidem trocar de carro - tudo isso em nome do prestígio, da privacidade e de um ilusório conforto individual.
O homem esclarecido prefere o transporte público, só
se senta ao volante sóbrio, partilha sua condução com amigos, conhecidos ou colegas de trabalho.
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Segurança
No mundo em que vivemos, ninguém está livre de assaltos. Pedestres, usuários de transportes coletivos e proprietários de veículos correm perigos semelhantes. Os ladrões são, via de regra, inteligentes e preguiçosos. Alguns
escolhem suas vítimas pacientemente após um período de
observação. Alguns são mais rápidos e agem intuitivamente. Mulheres e pessoas idosas correm mais riscos. A pessoa circunspecta (que denota seriedade) toma distância de
pessoas envolvidas com drogas, veste-se de modo discreto, evita lugares isolados, estacionamentos vazios ou terrenos baldios. Antes de estacionar ou parar, dá uma olhada
em volta do carro.
Saúde Pública
O zelo pela saúde individual tem sua dimensão social,
pois, cada vez que um cidadão adoece, a sociedade como
um todo fica prejudicada.
O cidadão ético evita que a água se acumule em qualquer tipo de recipiente, para combater doenças parasitárias, dá passagem imediata a veículos de emergência (ambulância, polícia, bombeiros), dentre outras atitudes.
Serviços Públicos
Delegacias, hospitais, escolas públicas e telefones sofrem terríveis desgastes nas mãos da população. Paredes,
objetos e móveis são arranhados, riscados, pichados, quando não arrancados do seu devido lugar, como é o caso do
telefone público.
Um cidadão que se preza usa com cuidado os bens
comuns; colabora com as escolas públicas; ao sair com o
animal de estimação para passear, limpa os detritos e excrementos deixados por este no percorrer do passeio.
Texto adaptado de: http://ftp.comprasnet.se.gov.br/
sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/servi%E7o_
publico_modulo_I/Apostila%20Etica%20no%20Servi%E7o%20P%FAblico/Etica%20e%20Cidadania%20no%20
Setor%20P%FAblico.pdf

DIREITOS E DEVERES DO PROFISSIONAL,

O empregador está obrigado a respeitar o trabalhador
enquanto seu colaborador e a reconhecer o seu trabalho
retribuindo-lhe um pagamento acordado entre as duas
partes e dando-lhe as necessárias condições de trabalho.
Verificar a qualidade da execução das tarefas e providenciar formas de aumentar a produtividade dos seus empregados são também obrigações do empresário.
Além disso, deve precaver situações de risco e garantir
a segurança dos trabalhadores, bem como indemnizá-los
dos prejuízos resultantes de acidentes ou doenças causados pelo trabalho.
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NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
DIREITOS DO TRABALHADOR
ser Tratado Com Igualdade No Acesso Ao Emprego,
Formação E Promoção Profissional;
Receber Retribuição, Devendo Ser Entregue Ao Trabalhador Documento Que Contenha, Entre Outros Elementos,
A Retribuição Base E As Demais Prestações, Os Descontos
E Deduções Efectuados E O Montante Líquido A Receber;
Trabalhar O Limite Máximo De 40 Horas Por Semana
E 8 Horas Por Dia, Com Excepção De Situações Especiais
Como, Por Exemplo, Em Regime De Adaptabilidade;
Descansar Pelo Menos Um Dia Por Semana;
Receber Uma Retribuição Especial Pela Prestação De
Trabalho Nocturno;
Receber Uma Retribuição Especial Pela Prestação De
Trabalho Suplementar, Que Varia Consoante O Trabalho
Seja Prestado Em Dia De Trabalho Ou Em Dia De Descanso;
Gozar Férias (Em Regra O Período Anual É 22 Dias
Úteis, Que Pode Ser Aumentado Até 3 Dias Se O Trabalhador Não Faltar);
Receber Subsídio De Férias, Cujo Montante Compreende A Remuneração Base E As Demais Prestações Retributivas E Que Deve Ser Pago Antes Do Início Do Período De
Férias;
Receber Subsídio De Natal De Valor Igual A Um Mês
De Retribuição Que Deve Ser Pago Até 15 De Dezembro
De Cada Ano;
Recorrer À Greve Para Defesa Dos Seus Interesses;
Ser Protegido Na Maternidade E Paternidade (A Trabalhadora Tem Direito A Uma Licença Por Maternidade De
120 Dias Consecutivos, Podendo Optar Por Uma Licença
De 150 Dias);
Segurança No Emprego, Sendo Proibidos Os Despedimentos Sem Justa Causa, Ou Por Motivos Políticos Ou
Ideológicos;
Regime Especial Caso Seja Trabalhador Estudante;
Constituir Associações Sindicais Para Defesa E Promoção Dos Seus Interesses Sócio-Profissionais;
Receber Por Escrito Do Empregador Informações Sobre
O Seu Contrato De Trabalho Como, Por Exemplo, A Identificação Do Empregador, O Local De Trabalho, A Categoria
Profissional, A Data Da Celebração Do Contrato, A Duração Do Contrato Se Este For Celebrado A Termo, O Valor
E Periodicidade Da Retribuição (Normalmente Mensal), O
Período Normal De Trabalho Diário E Semanal, O Instrumento De Regulamentação Colectiva Aplicável, Quando
Seja O Caso.
Deveres Do Trabalhador
Respeitar E Tratar Com Educação O Empregador, Os
Companheiros De Trabalho E As Demais Pessoas Com
Quem Estabeleça Relações Profissionais;
Comparecer Ao Serviço Com Assiduidade E Pontualidade;

