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ParaTod s

Na liderança da bancada de Oposi-
ção na Assembleia Legislativa, o deputado 
Tadeu Veneri vem travando uma batalha 
contra o aumento da tarifa de água e esgo-
to. Veneri trabalha em várias frentes. Além 
dos questionamentos que têm feito em 
plenário, o deputado ingressou com dois 
pedidos de investigação do processo do 
cálculo do reajuste. 

Uma das denúncias foi feita junto à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
para que sejam investigadas possíveis 
irregularidades na compra e venda de 
ações da Sanepar entre os dias 8 e 9 de 
março. Esse período antecedeu a discus-
são sobre o reajuste. A suspeita é que 
algumas pessoas teriam se beneficiado 

de informações privilegiadas sobre o 
futuro aumento das tarifas, comprando 
ações da Sanepar na Bolsa de Valores, 
sabendo antecipadamente que a cota-
ção subiria depois do reajuste. 

Veneri também apresentou ao Mi-
nistério Público Estadual pedido para que 
investigue possíveis irregularidades na ela-
boração de uma Nota Técnica a respeito 
da revisão tarifária da água pela Agência 
Reguladora do Paraná (Agepar). O docu-
mento, que embasou a decisão da Agepar 
teria sido formulado por um funcionário 
da Sanepar. Para o deputado, isso confi-
gura uma irregularidade já que a Agência 
decidiu sobre informações prestadas pelo 
órgão que requereu o reajuste.

Empresa pública criada para atender à 
população com serviços de fornecimen-
to de água e esgoto, a Sanepar virou 

uma máquina de fazer dinheiro para grupos 
privados. Desde abril, o governo está autori-
zado a cobrar dos paranaenses, em média, 
12,63%  a mais. Na tarifa social, para quem 
consome até dez metros cúbicos, o aumento 
foi de 15,24%. Nos próximos oito anos, será 
assim. Você vai pagar um reajuste equivalente 
à chamada revisão tarifária e mais a correção 
anual da inflação.

O que está ocorrendo na Sanepar é que 
a empresa passou a ser administrada para fa-
vorecer os especuladores que compram suas 
ações na bolsa de valores e os grupos priva-
dos que adquiriram parte da companhia nos 
anos de governo Beto Richa (PSDB).

“Estamos simplesmente remunerando 
aqueles que compraram as ações da Sanepar 
e que ganharam milhões de reais na Bolsa e 
que hoje estão exigindo o aumento tarifário”, 
explicou o deputado Tadeu Veneri.

Até agora, o reajuste acumulado da tarifa 
de água no governo Beto Richa foi de 124,70%.

BATALHA
CONTRA O AUMENTO

O reajuste acumulado 
da tarifa de água no 
governo Beto Richa 
foi de 124,70%.

A Sanepar trabalha para dar lucro aos 
especuladores. E você paga a conta!



 Você sabia que...

... o número de trabalhadores 
rurais mortos em 2016 foi o 
maior dos últimos anos?

... o relatório da Comissão Pasto-
ral da Terra aponta que 61 pes-
soas foram mortas em conflitos 
no campo no ano passado, o que 
equivale a uma média de cinco 
assassinatos por mês?

... em 2015, pelo menos 137 
índios foram assassinados no 
Brasil, segundo o mais recente 
levantamento? 

... foram 891 mortes desde 2003, 
segundo dados compilados pelo 
Congresso Indigenista Missionário 
(Cimi)”.

.... mais de quinhentas mil fa-
mílias pediram para retornar 
ao programa Bolsa Família em 
2016 por causa da crise econô-
mica e do desemprego gerados 
pelo governo Temer? 

... o desemprego no país foi de 
13,7%, em média, no primeiro 
trimestre do ano, segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística)?

... a taxa é a mais alta para tri-
mestres desde que o instituto 
começou a publicar a pesquisa 
em 2012?

Vamos cobrar dos deputados 
federais e senadores o voto contra 
o fim do direito de se aposentar

A proposta de re-
forma da previdência, em 
discussão no Congresso 
Nacional, está retirando a 
maior parte da proteção 
social conquistada pelos 
brasileiros na Constituição 
Federal de 1998. E repre-
senta o fim do sistema de 
previdência pública. 

É necessária a pres-
são da sociedade para fazer os deputados federais 
e senadores votaram contra a PEC 287 que , se 
aprovada, obrigará todos os brasileiros a trabalha-
rem até morrer.  Cobrar os deputados é importan-
te tanto quanto a mobilização da população, par-
ticipando das manifestações e protestos públicos 
convocados para combater este retrocesso. 

Nosso mandato realizou um seminário para 
debater esta proposta com o advogado especia-
lista em gestão pública e previdência, Ludimar 
Rafanhim. A única finalidade das mudanças pro-

ECA em debate
Mais de cinquenta projetos que 

mudam o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente foram o tema de audiência pú-
blica realizada pela Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania da Assembleia Le-
gislativa, presidida pelo deputado Tadeu 
Veneri. O relator da comissão especial 
da Câmara dos Deputados, que analisa 
a revisão de medidas socioeducativas do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
deputado Aliel Machado (Rede), partici-
pou do debate. 

A maioria das mudanças pro-
postas visam endurecer as penas 
contra adolescentes em conflito com 
a lei. As entidades, que atuam na área 
da infância, defenderam o reforço das 
medidas protetivas e combateram as 
propostas de revisão. “Temos é que 
garantir que todos tenham acesso à 
escola, saúde e combater a desigual-
dade social, que está na origem dos 
episódios de violência“, disse o depu-
tado Tadeu Veneri.

ASSESSORIA: Augusto, Altair, Camila, Eli, 
Everson, Gilnei, Jean, José Carlos, Mafalda, 
Marilda, Nice, Paulo, Zecão COMISSÃO 
DE DIREITOS HUMANOS: Roni e Luiz 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Elizabete Castro 
– (2252PR) IMPRESSÃO: Gráfica Vitrine.

A bancada governista aprovou, uma Pro-
posta de Emenda à Constituição Estadual (PEC  
01/ 2017), permitindo ao governo do Estado ce-
der servidores a entidades e empresas privadas 
sem fins lucrativos. A PEC muda o artigo 43, da 
Constituição Estadual, abrindo a possibilidade 
de cessão de servidores contratados pelo Es-
tado a entidades privadas que atuam nas mais 
diversas áreas.

O deputado Tadeu Veneri Veneri argumen-

tou que, do jeito como o texto foi aprovado, 
não apenas o Estado fica autorizado a rema-
nejar servidores para vários tipos de entida-
des, como também para associação de mora-
dores, hospitais privados e outras instituições.  
“ Ao invés de ajudar as Apaes, está se permi-
tindo vários projetos transferindo servidores 
para as mais diferentes áreas da iniciativa 
privada, o que leva o estado a se desobrigar 
de prestar os serviços ao cidadão”, criticou.

Participantes defenderam medidas protetivas
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postas é resolver o problema 
de caixa do governo, afirmou 
o especialista. “A tese do dé-
ficit foi desmontada. Não há 
déficit”, avaliou o advogado. 
Para ele, o fim da previdência 
como seguro social é uma for-
ma que o governo encontrou 
de arrecadar sem oferecer a 
contrapartida dos benefícios.

Para o deputado esta-
dual Tadeu Veneri, trata-se de “ilusionismo” de um 
governo que se comprometeu a entregar o sistema 
público de previdência aos grupos privados. “As re-
gras, se aprovadas, vão valer para todos. Estados e 
municípios terão que se adequar às normas gerais. 
Todos os trabalhadores, seja do sistema público ou 
privado, serão prejudicados por estas propostas. 
Por isso, é necessário pressionar deputados fede-
rais e senadores para que tenham consciência da 
responsabilidade com a população ao votar este 
projeto”, disse.

Veneri e Rafanhim, na mesa de 
abertura do Seminário
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Projeto abre caminho para desmonte 
dos serviços públicos



 Você sabia que...

Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017
Combustíveis 1.815,39 6.276,87 6.288,45
Passag/Hosped. 176,00 – –
Matls Escritório 0,00 1.242,00 943,65
Copa/Cozinha 49,91 276,02 –
Informática – 258,00 1.780,00
Telefone 626,80 432,77 470,45
Copel/Sanepar 138,84 157,36 –
Alimentação 185,33 425,83 744,38
Gráfica – – 7.255,00
Periódicos 1.412,35 952,00 1.747,04
Loc. Imóveis 2.972,15 3.315,64 3.315,64
Taxis/Pedágio 76,94 46,14 359,04
Locação Veículos 2.691,15 5.375,00 5.375,00
Áud/Foto/Vídeo – 600,00 3.500,00
Correios 10.823,19 – –
Segurança – 444,86 222,43
TOTAL 20.968,05 19.802,49 32.958,89

O atual prefeito começou dando 
calote na população em relação às suas 
principais propostas de campanha. A 
saúde é uma das áreas onde nada mu-
dou. As filas continuam as mesmas de 
antes nas unidades de saúde, observou 
o deputado.

Entre as “façanhas” de Greca, te-
mos ainda um pacote de ajuste fiscal 
e a redução de direitos dos servidores 
públicos municipais. Greca propôs o au-
mento do ITBI, quer cobrar coleta de lixo 
nos imóveis isentos do IPTU, junto com 
a taxa de água, o que é inconstitucional. 

Quanto aos servidores, a quem 
Greca jurou respeito e valorização na 
campanha, foram surpreendidos com 
medidas como o fim da reposição sa-
larial anual, prevista em lei de 1995, o 
aumento da contribuição para a Previ-
dência e o fim da licença-prêmio para 
novos funcionários

O governo do Paraná continua em 
guerra contra os professores. Nesse semes-
tre, publicou várias resoluções reduzindo 
o tempo de hora-atividade e estabeleceu 
estranhos critérios para a concessão de ho-
ras extraordinárias. No início do ano, várias 
escolas em todo o Estado não tiverem con-
dições de oferecer aulas aos estudantes no 
retorno das férias.

Com as mudanças promovidas pelo 
governo do Estado, todo o sistema estadual 
público de ensino mergulhou na desorga-
nização. Além do efeito perverso sobre os 
alunos, que ficam sem aulas, as medidas do 

governo do Estado punem professores, que 
são obrigados a se dividir entre várias es-
colas e até cidades para completar a carga 
horária. Há casos em que um mesmo pro-
fessor tem que dar aulas em três cidades 
diferentes para completar a carga horária.  

O governo negou mais uma vez o 
compromisso com a educação de qualida-
de, reduzindo direitos dos trabalhadores 
que já haviam sido punidos com a suspen-
são da correção salarial prevista para este 
mês. A recomposição salarial foi anulada 
no ano passado pela revogação da lei que 
previa o pagamento.

O governador do Paraná deve expli-
cações à população do Paraná sobre as gra-
ves suspeitas que recaem sobre sua gestão 
e que estão sendo investigadas pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ). A mais recente 
acusação está no inquérito aberto no STJ 
destinado a investigar a concessão de li-
cença ambiental supostamente irregular no 
litoral para beneficiar empresas que seriam 
de propriedade do governador e familiares.

Beto Richa também é um dos nomes 
citados na chamada lista de Janot, que apu-

ra existência de crime de Caixa Dois a partir 
da delação dos executivos da Odebrecht na 
operação Lava Jato. O STJ irá decidir se abre 
processo contra o tucano. 

O governador já é alvo de outro 
inquérito que tramita no STJ, apurando 
possível envolvimento no esquema de cor-
rupção na Receita Estadual revelado pela 
Operação Publicano. E ainda está envolvi-
do na Operação Quadro Negro, que apura 
desvio de recursos da educação para cam-
panhas eleitorais.

Governo do Paraná
sucateia educação pública

Beto Richa nos tribunais!

Prestação
de Contas

Curitiba tem a passagem
de ônibus mais cara do país

Após prometer mundos e fundos du-
rante a campanha eleitoral do ano passado, 
o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), 
mostrou a que veio. De pronto, já autorizou 
aumento da tarifa de ônibus de R$ 3,70 para 
R$ 4,25. Transformou Curitiba na capital com 
a tarifa mais alta do país, depois de uma greve 
que foi a mais longa da história da cidade. 

O mandato do deputado Tadeu Veneri 
entrou com ação na Justiça para cancelar o 
reajuste de 14,9% na tarifa. Um dos argumen-
tos da ação é o princípio constitucional da 
razoabilidade tendo em vista que a correção 
da tarifa supera a inflação anual de 6,5%. A 
Justiça não acatou o pedido.

Ranking da
Tarifa nas Capitais

1o Curitiba  ......  R$ 4,25

2o Belo Horizonte  ... R$ 4,05

3o Florianópolis  ....... R$ 3,90

4o São Paulo  ............ R$ 3,90

Rio de Janeiro  ......... R$ 3,80

Fonte: Gazeta do Povo

CALOTE

Um dos motivos alegados pelo prefei-
to para aumentar a tarifa é a necessidade de 
compra de novos ônibus. Porém, a respon-
sabilidade pela renovação da frota é dos em-
presários e não do poder público, destacou o 
deputado Tadeu Veneri.



Reforma faz da empresa 
a protagonista e corta 
direitos do trabalhador 

O advogado e professor da Universidade 
Federal do Paraná SIDNEI MACHADO detalha 
nesta entrevista o efeito demolidor da refor-
ma trabalhista proposta pelo governo de Mi-
chel Temer. “É a destruição da CLT, do direito 
do trabalho, da justiça do trabalho”, disse.

ParaTodos: A Câmara dos Deputados des-
figurou a Consolidação das Leis do Trabalho. Se 
mantidas estas mudanças, quais os pontos que o 
senhor destaca como os mais prejudiciais ao tra-
balhador?

Machado: A proposta original do governo ti-
nha como eixo a flexibilização e a desregulação do 
trabalho via o negociado sobre o legislado, com-
binado com algumas outras medidas igualmente 
flexibilizantes. O substitutivo aprovado na Câmara 
dos Deputados, numa obsessão por uma reforma 
trabalhista radical, de modo oportunista, criou um 
projeto novo. A nova proposta aprovada, inspirada 
em propostas em maturação pelo setor patronal 
mais atrasado do país, vai muito além do negocia-
do sobre o legislado. Nas dezenas de artigos inseri-
dos em emendas apresentadas na calada da noite, 
confere-se uma ampla liberdade de negociação 
entre empregado e empregador, um poder quase 
irrestrito de impor as condições de salário e jorna-
da. É a destruição da CLT, do Direito do Trabalho e 
da Justiça do Trabalho. 

ParaTodos: Quem é o maior beneficiado 
com essas mudanças?

Machado: O objetivo da reforma é fazer um 
ajuste neoliberal no Direito do Trabalho. Com to-
das as suas contradições e ambiguidades, os direi-
tos dos trabalhadores tinham a pretensão de con-
ferir uma versão mais democrática ao capitalismo. 
O que se quer beneficiar agora é o interesse do 
capital, sobretudo o grande capital, que não quer 
obstáculo a sua liberdade de contratar o trabalho. 
A pretexto de modernização e de geração de em-
prego, o objetivo ideológico dos defensores da 
reforma é ajustar a legislação aos imperativos da 
competitividade da empresa e ao livre mercado, 
um retorno ao modelo do século XIX de ampla li-
berdade da empresa. O beneficiário, portanto, é o 
mercado, a utopia do mercado total.

 
ParaTodos: Qual é o impacto dessa reforma 

na organização dos trabalhadores, à medida em 
que é clara a tentativa de fragilizar as entidades 

sindicais, que são excluídas do processo de homo-
logação de acordos?

Machado: A proposta contém um ataque à 
representação coletiva, pois um dos objetivos da 
reforma é fragilizar ainda mais o poder sindical. Em 
diversos pontos a proposta permite a negociação 
direta de condições de trabalho entre empresa e 
trabalhador, excluindo a participação do sindicato, 
que é obrigatória pela Constituição. A prestação de 
horas extras, por exemplo, pode autorizada por 
acordo individual, sem participação do sindicato.

A reforma acaba com o imposto sindical. Em-

bora um sindicalismo autônomo sempre tenha de-
fendido o fim do imposto, o fato é que ele agora é 
proposta com o objetivo de enfraquecer o poder 
sindical. É um tema importante, mas que precisa 
passar por um amplo debate sobre o financiamen-
to das entidades sindicais.

A proposta também institui a representação 
dos trabalhadores na empresa, com poderes pró-
prios de representação sindical. Isso cria um poder 
dual de representação dos trabalhadores que ten-
de a favorecer a empresa para impor suas regras. 
O novo protagonista das relações de trabalho não 
será mais o sindicato, mas a empresa.

 
ParaTodos: Como fica para os trabalhadores 

a regra de que o negociado entre patrões e empre-
gados prevalece sobre o legislado?

Machado: A reforma usa o argumento de 
fortalecer a negociação coletiva entre empresas 
e sindicatos. Na verdade, as medidas terão justa-
mente o efeito contrário. Os sindicatos já se en-
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contram muito fragilizados por uma organização 
sindical institucionalmente deficiente, que carrega 
o peso do passado corporativista. Mas a crise dos 
sindicatos tem raízes mais profundas, que são as 
mutações no trabalho e na organização produtiva, 
que desarmaram os sindicatos. Um bom exemplo 
é a ampliação da terceirização. Os trabalhadores 
terceirizados padecem de uma representação sin-
dical por categoria ou atividade. São precariamente 
representados por sindicatos de prestação de ser-
viços. A ampliação da terceirização, já aprovada, 
e que será aprofundada, praticamente deixará os 
terceirizados sem representação coletiva. A nego-
ciação coletiva de trabalho que é por excelência a 
ação sindical ficará esvaziada, pois a empresa terá 
o poder de contratar trabalhadores temporários, 
terceirizados, PJs, que não têm uma representação 
coletiva bem identificada e, quando existente, são 
em geral organizações frágeis.

 
ParaTodos: Quais são os reflexos destas me-

didas a médio prazo, no mercado de trabalho?
Machado: A flexibilização do Direito do Traba-

lho não gerará novos empregados. Pesquisas con-
sistentes da OIT, realizadas em diversos países que 
adotaram medidas semelhantes de flexibilização 
demonstram o fracasso na geração de emprego. O 
resultado mais contratos precários, com menor re-
muneração e menos direitos. Um mercado de traba-
lho mais flexível gera para as empresas é a redução 
do custo do trabalho, que é apropriado no lucro.

ParaTodos: Uma das alegações dos defenso-
res da reforma é a necessidade de modernização 
do mercado de trabalho? Jornadas de doze horas 
diárias podem ser chamadas de modernização?

Machado: Não haverá modernização e sim 
retrocesso. O exemplo da jornada de trabalho é efe-
tivamente eloquente. A jornada de trabalho de oito 
horas é uma conquista de mais de 100 anos. A libe-
ração da jornada para até 12 horas tem o claro sig-
nificado oposto à modernização das relações de tra-
balho. O caso brasileiro é ainda mais emblemático, 
pois dos cinco séculos de histórica recente, quadro 
deles são de trabalho escravo. Lentamente fomos 
conquistando direitos que limitavam o poder da 
empresa sobre o trabalhador. O mal-estar no traba-
lho ainda está presente entre nós. Ainda convivemos 
com trabalho escravo, infantil e uma desigualdade 
de renda brutal. O projeto de fato colocará fim à 
modernização iniciada na década de 1930 no gover-
no Vargas, que foi ampliada na Constituição 1988. 
Ou seja, estamos descontruindo o projeto de mo-
dernização que estava em curso. Combinadas com 
as reformas da previdência social e a limitação dos 
gastos públicos por 20 anos, a reforma trabalhista 
representa uma tragédia para a solidariedade social. 
O sentido da modernização hoje seria responder às 
demandas históricas de redução da informalidade, 
do trabalho escravo e infantil e; ao mesmo tempo, 
dar efetiva proteção do emprego, com garantia de 
um trabalho decente e de qualidade.

Machado ressalta fim de 
conquistas sociais


