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ParaTod s
A democracia está em risco no Brasil. E 

já faz algum tempo. Desde o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, começou um pro-
cesso de desmonte de políticas públicas e re-
tiradas de direitos sociais. As reformas traba-
lhistas e do ensino médio, as terceirizações, o 
ataque à Petrobras e a venda do pré-sal foram 
medidas seguidas por outras tão graves quan-
to. A execução da vereadora Marielle Franco, 
no centro do Rio de Janeiro, o sem-número 
de assassinatos de moradores de favelas e 
periferias dos principais centros e a prisão do 
ex-presidente Lula compõe um panorama de 
desintegração do estado de direito e das ga-
rantias fundamentais do cidadão.

Não são sinais. São fatos concretos 
que merecem a atenção de todos aque-
les que prezam por uma sociedade livre 
e igualitária. As parcelas mais pobres da 
população, que levam o país nas costas, 
estão tendo negados direitos básicos 
como saúde, educação pública de quali-
dade e trabalho. Esse é o modelo político 
que predomina neste momento. Um governo que viola os direitos 
da maioria para garantir privilégios de uma minoria.

Em meio ao caos político e institucional, de crise econômica e, diante 
da percepção de que dificilmente as forças conservadoras chegarão ao 
poder pela via das eleições, corremos o perigo de retroceder ainda mais.

O mandato do deputado 
Tadeu Veneri, presidente da Co-
missão de Direitos Humanos e Ci-
dadania da Assembleia Legislativa, 
convida para o V Seminário Esta-
dual sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que será realizado 
em 17 de maio, no auditório da 
Faculdade  Bagozzi. Aprovado há 

28 anos, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente é mais uma vez o 
mote principal do seminário, reali-
zado a cada dois anos pelo man-
dato e outras entidades que atuam 
na área.

O Seminário será composto 
de palestras e oficinas temáticas, 
que abordarão a violação de direitos 

e o impacto da violência no desen-
volvimento de crianças e adolescen-
tes e o sistema socioeducativo.

As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas pelo email
vseminarioeca2018@gmail.com.
Mais informações pelo telefone 
3350-4293.

Precisamos restabelecer a democracia

Veneri( ao centro) com o senador Lindbergh Farias (PT) à esquerda 
e a pré-candidata a presidente Manoela D`Ávila (PC do B). 
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Temos que lutar para manter nosso direito de 
escolha do próximo presidente e que se garanta 

a vontade da maioria. É hora de lutar pelos 
princípios mais elementares que permitem 

definir uma nação como democrática

Você
sabia
que...
...o  deputado estadual Tadeu 
Veneri (PT) cobrou mais ex-
plicações do governo do Pa-
raná sobre os desdobramen-
tos da Operação Integração, 
que investiga o pagamento 
de propina para integran-
tes do governo em troca da 
aprovação de aditivos que 
resultaram no aumento da 
tarifa de pedágio no Estado? 

V Seminário
sobre criança
e adolescente
Debate a redução dos 
direitos e violência



Veneri contra privilégios
O deputado estadual Tadeu Vene-

ri(PT) votou contra a proposta de paga-
mento de gratificação de um terço sobre os 
salários dos juízes e desembargadores do 
Tribunal de Justiça, que acumulam outras 
funções além da tarefa de julgamento. Da 
mesma forma, votou contra a extensão do 
benefício aos membros do Ministério Públi-
co. Os dois projetos foram aprovados em 
plenário.

Veneri discorda de artifícios para au-
mento indireto de salários para os magis-
trados. De acordo com o Conselho Nacional 
de Justiça, a média salarial dos juízes no 

Paraná é de R$ 44,5 mi, incluindo benefí-
cios e vantagens, que não são considerados 
no teto salarial definido pela Constituição 
Federal. Para o deputado, se há sobrecar-
ga de trabalhos no judiciário, é necessário 
abrir concurso publico para contratar novos 
juízes.

Veneri destacou ainda que várias 
categorias de servidores públicos estão 
sem reposição da inflação desde 2015. 
É preciso que todos os Poderes tenham 
controle sobre suas despesas para que 
todos os servidores públicos possam ser 
remunerados, defendeu.

Um rastro de destruição!
A marca do governo de Car-

los Alberto (PSDB) foi a destruição 
do serviço público. Esse foi o balan-
ço que o deputado Tadeu Veneri fez 
dos quase oito anos de administra-
ção tucana no Paraná, que foram 
encerrados com a saída de Beto 
Richa (PSDB) do cargo, no início 
deste mês de abril, para concorrer 
ao Senado.

Veneri lembrou que o legado 
do ex-governador foi uma crise na 
área de segurança, o caos na saú-
de, o sucateamento da educação e 
o aumento das tarifas públicas de 
energia e água. A tarifa de água foi 

reajustada em 132,4% contra uma 
inflação de 57,83% desde que Beto 
Richa assumiu o governo.

O ex-governador também 
aumentou o ICMS de 95 itens de 
consumo básico, reajustou em 40% 
o IPVA e deixou os servidores públi-
cos sem a reposição da inflação dos 
últimos três anos. O ex-governador 
também está sendo investigado por 
desvio de recursos da construção 
de escolas para campanhas eleito-
rais e envolvimento no esquema 
de corrupção da receita estadual  
(Operações Quadro Negro e Publi-
cano).

Adotado pelo governo do Paraná há algum 
tempo, o cancelamento de turmas e redução de 
turnos foram intensificados no início deste ano le-
tivo. As turmas remanescentes recebem os estu-
dantes daquelas que foram extintas, ocasionando 
superlotação em salas de aula.

Esse processo é uma versão mais discreta 
daquele projeto anterior, de fechamento de esco-
las, anunciado pelo governo em 2015. Na época 
a comunidade se mobilizou e o governo teve que 
recuar da proposta. Além dos professores que fi-
cam sobrecarregados com mais de quarenta alu-
nos em sala de aula, e do processo pedagógico 
que se torna falho com excesso de estudante em 
classe, a medida afeta diretamente a comunidade 
que é obrigada a matricular os jovens em escolas 
diferentes daquelas que escolheram.

Veneri denuncia 
desconstrução do 
ensino público
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Água é um direito!

O deputado Tadeu Veneri 
cobrou providências da Copel para 
melhorar o atendimento público, 
que está sendo prejudicado com o 
rompimento do contrato que per-
mitia às lotéricas receberem o pa-
gamento das contas de luz. A Copel 
e a Caixa Econômica Federal não 
chegaram a um acordo para definir 
o valor do contrato e, desde março, 
os paranaenses estão penando para 
achar um entre os poucos estabe-

lecimentos comerciais que a estatal 
de energia credenciou para prestar 
o serviço.

Em Curitiba, são apenas 
55 locais autorizados. No bairro 
Xaxim, por exemplo, tem apenas 
um local de pagamento. No Bairro 
São Braz, não há nenhum ponto. 
Até o Procon já está cobrando da 
Copel medidas para garantir a 
quantidade mínima de estabeleci-
mentos por região.

Veneri cobra Copel sobre 
suspensão de serviço de 
pagamento nas lotéricas
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O deputado estadual Tadeu Veneri participou do Fórum 
Alternativo Mundial da Água e da versão oficial do Fórum, rea-
lizados em Brasília, em março. O Fórum Alternativo aprovou do-
cumento defendendo a água como um bem público que deve 
ficar a salvo dos interesses das grandes corporações privadas, 
que querem transformá-la em fonte de lucros. O Brasil concentra 
12% de toda a água doce do mundo e é o maior detentor deste 
recurso natural.

A comitiva do Paraná representada no Fórum Alternativo 
aprovou um manifesto com propostas das entidades para os go-
vernos federal e estadual.   Acesse: https://goo.gl/Q4SXiU

Veneri no Fórum, em Brasília


