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ParaTod s

A opção por interromper o mandato da 
ex-presidente Dilma Rousseff está levando o país 
a uma das maiores crises da nossa história. Não 
foi para combater a corrupção que removeram 
Dilma Rousseff do cargo. Isso foi só um pretexto 
que iludiu muita gente. Ela foi retirada do gover-
no para dar lugar a um grupo que está roubando 
os direitos dos trabalhadores e acabando com o 
patrimônio nacional.

Talvez, os brasileiros demorem a perceber 
o quanto perderam com a lei das terceirizações 
(já valendo) e a reforma trabalhista aprovadas 
pelo Congresso Nacional, este ano, a pedido do 
presidente e impostor Michel Temer. A reforma 
trabalhista passa a vigorar a partir de novembro 

Direitos roubados! PRECISAMOS REAGIR! 
deste ano. Praticamente, todos as garantias fo-
ram alteradas, os direitos foram reduzidos, ne-
gados ou flexibilizados. Em resumo, a nova lei 
reduz o poder de negociação do trabalhador e 
seus mecanismos de defesa.

As formas de contratação ficaram mais 
precárias e houve limitação do acesso à Justiça 
do Trabalho. Um dos pontos prevê que o traba-
lhador deve pagar os honorários do processo 
se sua ação trabalhista não for acolhida. A lei 
também enfraquece o movimento sindical difi-
cultando a organização dos trabalhadores para 
enfrentarem a lógica do mercado, onde só im-
porta o lucro dos donos dos meios de produção.

O que precisamos fazer é nos mobilizar 

para impedir que o roubo dos nossos direitos 
continue e avance. Antes da reforma trabalhista, 
tivemos o congelamento dos gastos em educa-
ção e saúde por vinte anos. Depois da reforma 
trabalhista, está na ordem do dia a reforma da 
previdência. 

A forma que o cidadão tem de reagir não 
se esgota na hora de votar. Precisamos participar 
da vida política do país, seja por meio das enti-
dades sindicais, do movimento social ou mesmo 
estando presente a mobilizações de rua para 
contestar e demonstrar sua indignação com o 
que está acontecendo no Brasil. 

É preciso resistir a esse projeto de país que 
é rejeitado pela maioria da população. 

 O trabalhador (parte fraca) 
se defronta com o patrão (par-
te forte), sem nenhuma prote-
ção legal.

Reforma 
Trabalhista 
atropela a 
Constituição

 Pagamento abaixo do salá-
rio mínimo e redução do FGTS 
com a instituição do trabalho 
temporário.

 Tempo mínimo de almoço 
cai de uma hora para trinta mi-
nutos.

 Generalização da terceiri-
zação, que permite remunera-
ções diferentes a trabalhadores 
que realizam a mesma função.

 Cada trabalhador vai se 
transformar em uma “empre-
sa”, sem direito às férias, 13o, 
descanso remunerado, reco-
lhimento do FGTS, desconto 
para a previdência.

 A reforma admite que 
mulheres grávidas ou lac-
tantes trabalhem em locais 
insalubres.

 O valor da indenização por 
assédio moral e sexual será esta-
belecido de acordo com o valor 
do salário.

 A reforma permitirá que 
empregadores e empregados 
negociem quando tirar as folgas 
correspondentes aos dias de fe-
riados nacionais e estaduais.



Audiência reuniu professores, funcionários e reitores
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Governo do PR ameaça autonomia 
das universidades estaduais

Nossas Andanças
pelo paraná

A autonomia das universidades pú-
blicas estaduais está sendo ameaçada pelo 
governo tucano do Paraná que pressiona 
para assumir o controle financeiro e ad-
ministrativo das universidades através do 
sistema Meta Quatro. Neste sistema, as 
decisões sobre despesas e a aplicação das 
receitas são repassadas à Secretaria da Fa-
zenda. Para debater este tema, o mandato 
ajudou a organizar audiência pública para 
ouvir a comunidade universitária. 

Reitores, professores, servidores e 
estudantes explicaram no plenarinho da 
Assembleia Legislativa as consequências da 
incorporação das instituições ao Meta Qua-
tro. O principal risco é a ingerência política 
sobre a universidade pública à medida em 
que o governo teria a prerrogativa de de-
cidir sobre gastos com pessoal e definir as 

O Brasil está voltando 
ao Mapa da Fome

A FAO (Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação) 
divulga periodicamente, desde 1990, o 
Mapa da Fome no mundo. Para sair do 
Mapa, o país deve ter menos de 5% da 
população ingerindo menos calorias que 
o recomendado. O Brasil sempre esteve 
acima do índice.

Mas foi em 2014, devido à aplica-

ção de diversas políticas públicas durante 
os governos Lula e Dilma, que o país saiu 
pela primeira vez desse Mapa. E neste mês, 
segundo relatório entregue a ONU, o Bra-
sil corre o risco de voltar para o ranking 
da miséria devido a fatores como: alta do 
desemprego, avanço da pobreza, corte de 
beneficiários do Bolsa Família e o congela-
mento dos gastos públicos por até 20 anos.

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

O destino dos investimentos em educa-
ção e como esse trabalho é realizado foi tema 
do 18º Fórum de Controle e Fiscalização dos 
Recursos da Educação (FUNDEB), realizado 
nos dias 22 e 23 de junho, em Jacarezinho 
(PR). Foram dois dias de muitas reflexões e 
debates para capacitação no processo de 
fiscalização do uso das verbas destinadas ao 
ensino básico no país. Foi a 18 ª Sessão do 
Fórum. A próxima sessão será em Quatro Bar-
ras, em novembro deste ano.

Quatro Barras 
receberá Fórum

ações e programas prioritários. 
As universidades já possuem meca-

nismos de fiscalização externa prestando 
contas da aplicação dos recursos a vários 
órgãos, como a Secretaria da Fazenda, Se-
cretaria de Administração e Secretaria de 
Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e 
também ao Tribunal de Contas do Estado. 

Para o deputado Tadeu Veneri, a fis-
calização das finanças das universidades 
não pode servir de pretexto para tutelar o 
ensino superior. “Porque quando um go-
verno quer tutelar a universidade, mais do 
que tutelar pessoas, quer tutelar ideias. O 
governo do Estado considera as universi-
dades como um “peso” e não como o que 
são, instrumentos de desenvolvimento in-
telectual, cultural e econômico do Estado”, 
disse.
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Em IRATI, na Unicentro, debatendo 
com professores e alunos o futuro das 
universidades estaduais

Em GUARAPUAVA, em audiência pública 
sobre a reforma do ensino médio

Em INÁCIO MARTINS e PRUDENTÓPOLIS, 
com professores e estudantes



ABRIL MAIO JUNHO JULHO
Passagem/Hospedagem 1.475,00 2.623,11 1.567,64 1.252,04
Materiais de Escritório 40,90 438,10 1.350,00 0,00
Copa/Cozinha 484,69 302,32 0,00 438,67
Informática 6.683,00 779,00 480,00 350,00
Telefone 1.023,30 1.127,15 694,49 489,53
Copel/Sanepar 242,04 178,71 97,53 184,11
Alimentação 1.344,16 813,29 783,44 430,81
Gráfica 180,00 13.285,00 0,00 1.650,00
Periódicos 1.050,99 1.838,34 1.614,41 1.049,02
Locações Imóveis 3.315,64 3.315,64 3.315,64 3.315,64
Taxis/Pedágio 139,80 618,74 723,35 490,87
Locação Veículos 4.880,00 4.880,00 0,00 7.060,00
Áudio/Foto/Vídeo 4.000,00 4.500,00 3.500,00 3.500,00
Correios 0,00 0,00 12.581,80 29,30
Segurança 222,43 222,43 222,43 222,43
Mat. de Limpeza/Conservação 30,75 61,15 0 69,95
Serviços Profissionais 0,00 0,00 0,00 700,00
Combustíveis  6.282,20 6.274,58 6.285,94 6.283,92
TOTAL 31.394,90 41.257,56 33.216,67 27.516,29

Procon pede à 
Sanepar que explique 
aumento de tarifa

O Procon do Paraná notificou a Sanepar pedindo 
uma justificativa para os aumentos na conta de água e 
esgoto dos últimos anos. O pedido de investigação foi 
feito pela bancada de Oposição ao governo do Paraná, 
liderada pelo deputado Tadeu Veneri. 

De 2011 até agora, a tarifa teve alta de 124%, para 
uma inflação acumulada no período de 48%. Para Vene-
ri, a intenção do governo é elevar o lucro da Sanepar e, 
como consequência, o repasse feito aos acionistas, entre 
os quais o próprio Executivo.

O deputado Tadeu Veneri é o coor-
denador da Frente Parlamentar em Defesa 
dos Atingidos por Barragens, criada para 
debater a política de proteção aos atingi-
dos pelas obras atuais e futuras de usinas 
hidrelétricas. A Frente irá realizar audiências 
públicas nas cidades localizadas em regiões 
onde já existem usinas ou estão em áreas 
onde há previsão de novas unidades.

O documento apresentado aos de-
putados propõe a garantia de novas terras, 
reassentamento, indenizações, infraes-

trutura, moradia, acessos e planos de de-
senvolvimento das comunidades. Entre as 
propostas está a criação de um fundo com 
recursos da União, Estados e do próprio 
setor elétrico para financiar as medidas de 
proteção aos atingidos.

• 31 de agosto – Capanema
• 14 de setembro – Laranjeiras do Sul
• 26 de outubro – Umuarama
• 9 de novembro – Adrianópolis/Cer-

ro Azul

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o ano de 2018 foi aprovada sem pre-
visão de recursos para o pagamento de re-
posição salarial, progressões e promoções 
para os servidores públicos. É o segundo 
ano consecutivo que a Alep aprova a LDO 
com a previsão de calote aos servidores. “O 
calote ao funcionalismo foi institucionaliza-
do na gestão Richa”, decretou o deputado 
Tadeu Veneri (PT), líder da oposição.

Deputados oposicionistas se mobili-

zaram para reunir as assinaturas necessá-
rias para levar ao plenário a votação em 
destaque de uma emenda que exclui da 
LDO os artigos 29 e 30, que estabelecem 
limites para as despesas com pessoal, sus-
pendendo os pagamentos dos reajustes, 
progressões e promoções dos servidores 
para 2018. No entanto, a bancada conse-
guiu reunir somente 15 das 18 assinaturas 
necessárias para que a emenda fosse vota-
da pelo plenário.

Elaborada sob a ótica dos Direitos Hu-
manos, a nova Lei de Migração, nº 13.445, 
substitui o Estatuto dos Estrangeiros e está 
valendo desde o dia 25 de maio. A lei regula 
a entrada e permanência de estrangeiros no 
Brasil e estabelece normas de proteção aos 
brasileiros no exterior. Para avaliar os avan-
ços e as falhas do novo texto, a Comissão 
de Direitos Humanos e Cidadania, presidida 
pelo deputado estadual Tadeu Veneri (PT), 
realizou audiência pública no 26 de junho, 
no plenarinho da Assembleia Legislativa. A 
audiência foi proposta pelo Conselho Esta-
dual de Refugiados, Migrantes e Apátridas 
do Paraná (Cerma)

Frente debate política de 
proteção a atingidos por Usinas

Calote é institucionalizado no PR

Audiência 
discute efeitos 
da Lei de 
Migração

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Você 
sabia 
que...

... o governador do Paraná 
foi condenado a devolver 
o valor correspondente a 
duas diárias em Paris, em 
escala de viagem que fez 
em 2015 à China?

... a Justiça considerou que 

ele ficou dois dias em Paris 
por conta do contribuinte pa-
ranaense quando seu com-
promisso oficial era na China?

... houve queda de 14% no 
número de passageiros no 
sistema de transporte co-

letivo de Curitiba, após o 
reajuste da tarifa para R$ 
4, 25 pelo prefeito Rafael 
Greca (PMN)?

..... de cada cinco domicílios 
brasileiros, um não tem qual-
quer fonte de renda fruto do 

trabalho, formal ou informal, 
de acordo com reportagem 
publicada no Valor Econômi-
co?

... esta situação é fruto do 
desgoverno de Michel Te-
mer?



Reforma do ensino médio: 
empresas assumem 
controle da educação

Formação mínima e barata para criar uma 
mão-de-obra sob medida para o mercado, sem 
nenhuma preocupação com a formação de cida-
dãos críticos. Esta é a síntese da reforma do en-
sino médio, de acordo com Alexsander Machado, 
professor de matemática, acadêmico do curso de 
filosofia da UFPR e representante do Fórum das 
Humanidades do Ensino Médio, um dos grupos 
organizados de resistência às mudanças, que de-
vem ser implementadas a partir de 2020.

ParaTodos: A reforma do ensino médio foi apro-
vada como Medida Provisória no início deste ano. 
Qual foi a maior mudança estabelecida por essa refor-
ma, que não foi discutida com a sociedade?

Alexsander: As principais mudanças, em termos 
gerais, dizem respeito a uma concepção de estrutura 
do Ensino Médio e do financiamento do sistema de en-
sino. Por um lado, as elites políticas e os empresários 
protagonistas dessa reforma, pretendem uma forma-
ção mínima, rápida e barata. Por outro ganham espaço 
na esfera governamental para oferecer treinamentos, 
consultorias e gestão. Isso foi não só pouco debatido 
como menosprezado: a relação entre o financiamento 
preconizado pela lei e a concepção da educação para 
os filhos da classe trabalhadora. É revoltante o fato de 
receberem valores absurdos dos cofres públicos para 
formar mão de obra barata para ocupar empregos ter-
ceirizados sem nenhuma proteção social e até mesmo 
direito ao sistema previdenciário. E ainda fazem isso 
em nome de uma suporta liberdade de escolha. gastos 
públicos por 20 anos, a reforma trabalhista representa 
uma tragédia para a solidariedade social. O sentido da 
modernização hoje seria responder às demandas histó-
ricas 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.

ParaTodos: Os setores contrários a essa reforma 
estão atuando em um fórum. O senhor pode explicar 
o objetivo desse fórum e como funciona?

 Alexsander: Há movimentos organizados con-
trários à reforma do Ensino Médio em todo o Brasil, 
seja de entidades estudantis seja de entidades sin-
dicais. O Fórum das Humanidades, em processo 
de construção, tem por objetivo não só desvelar os 
verdadeiros interesses que subjazem à reforma (do 
grande capital e de seus bancos) que a conduzem de 
forma unilateral, como também contribuir de modo 

sistemático um processo de resistência a mais esse 
descalabro, parte do golpe político-jurídico que depôs 
a Presidenta Dilma de junho do ano passado.

 
ParaTodos: Em que estágio estão as discussões 

sobre a aplicação da reforma? Quando as mudanças 
serão implementadas? 

Alexsander: As informações dos meios de comu-
nicação apontam para a implementação da reforma só 
em 2021, pois até o final de 2017, o MEC irá apresen-
tar a BNCC para a o ensino médio. A Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) vai definir os conteúdos 
básicos que precisam ser ensinados em cada escola. 
No ano de 2018, o Conselho Nacional de Educação vai 
realizar cinco audiências públicas para debater a pro-
posta. Mas já sabemos que esse debate não tem ne-
nhum resultado. Os Conselhos Estaduais de Educação 
terão até 2019 para criar a legislação complementar. As 
redes começam a implantação a partir de 2020.

 
ParaTodos: Colocar a reforma em prática exigirá 

recursos. Quais são as fontes de financiamento?
Alexsander: Existem outras análises que afir-

mam que as reformas não vão acontecer por causa 
do financiamento. O ministro da educação, Men-
donça Filho, e representantes do Banco Mundial em 
Washington, acertaram um empréstimo estimado 
em 1,577 bilhão de dólares para a “contrarreforma” 
do ensino médio. Desse montante, cerca de 250 mi-
lhões de dólares, o equivalente a quase 800 milhões 
de reais, proveniente do Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), suposta-
mente, serão destinados ao programa de Formação 
em Planejamento para Implementação em Políticas 
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Públicas e Desenvolvimento do Ensino Médio, ideali-
zado pelo Consed (Conselho Nacional de Secretários 
de Educação) e realizado pelo Insper (Instituição de 
Ensino Superior brasileira que atua nas áreas de ne-
gócios, economia, direito e engenharias), com apoio 
do Instituto Unibanco e do Itaú. Isso significa um tipo 
específico de privatização da educação: as parcerias 
público-privadas ( PPPs). O capitalismo tem como es-
tratégia de superação da crise de 2008 a clara trans-
formação de direitos em mercadorias. Isso implica 
uma redefinição no papel do Estado, que cede lugar 
para que as empresas introduzam novas técnicas de 
controle na área da educação, adotando um modelo 
bastante familiar à administração de negócios: a lógi-
ca da produção. Bem sabemos que quando se tratam 
de negócios a burguesia é muito rápida!

 
ParaTodos: Qual é a principal consequência des-

sas mudanças no futuro dos jovens à medida em que 
há uma tentativa de mecanização do saber, excluindo 
as disciplinas que levam à reflexão?

Alexsander: A principal é a total precarização 
das condições do trabalho didático-pedagógico dos 
professores e da equipe gestora das escolas e, por 
conseguinte, da formação científica, tecnológica e hu-
mana dos estudantes. O discurso das competências, 
realizado por parte das organizações transnacionais, 
corresponde à disposição dos sistemas educacionais 
em fazer uso da expertise puramente técnica para se 
atingir objetivos mercadológicos de formação da clas-
se trabalhadora. Isso se reflete na contrarreforma do 
Ensino Médio. O que se pretende é transformar todos 
em capital humano. Empreendedores flexíveis e des-
cartáveis sem nenhum tipo de segurança.

A Filosofia e a Sociologia, por exemplo, são redu-
zidas ao mero conceito de “estudos e práticas”. Sequer 
recebem a denominação de disciplinas. Um claro 
ataque ao pensamento crítico em detrimento de uma 
formação rápida e mínima para o mercado. A contrar-
reforma do Ensino Médio atrela a escola à empresa, 
limitando o horizonte da classe trabalhadora.

 
ParaTodos: Quais os setores que se beneficiam 

com a reforma?
Alexsander: Em tese, os grandes interessados 

nessa mudança, da forma como foi imposta, são os 
bancos e as grandes corporações multinacionais. 
Também o Conselho dos Secretários de Educação 
(Consed) sai ganhando na medida em que a reforma 
permite acomodar os recursos humanos permitindo 
com que professores formados em outros campos do 
conhecimento lecionem sem que a formação específi-
ca por meio de licenciatura seja uma condição neces-
sária. De forma que teremos professores atuando por 
áreas e não mais por disciplinas como é hoje. O mes-
mo ocorrerá com os conteúdos curriculares do campo 
científico. Os concursos públicos serão cada vez mais 
peças raras.

Alexsander: reforma interessa
às grandes corporações


