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ParaTod s

é composto pelo glifosato, agente cancerí-
geno comprovado cientificamente.  

Recente estudo divulgado em todo o 
país mostra que uma em quatro cidades do 
país tem a água contaminada por diferen-
tes tipos de agrotóxicos. Os dados são do 
Ministério da Saúde e foram organizados 
em um trabalho conjunto da Repórter Bra-
sil, Agência Pública e a organização suíça 
Public Eye.  

No Paraná, foram detectados 27 tipos 
diferentes de agrotóxicos em 327 cidades 
do Estado. 

Os números revelam que a contami-
nação da água está aumentando a passos 
largos e constantes. Em 2014, 75% dos 
testes detectaram agrotóxicos. Subiu para 
84% em 2015 e foi para 88% em 2016, 
chegando a 92% em 2017. 

Os agrotóxicos estão associados ao 
desenvolvimento de doenças crônicas 
como câncer, malformação fetal, disfun-
ções hormonais e reprodutivas. Entre os 
locais com contaminação múltipla estão as 

capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Fortale-
za, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, Campo 
Grande, Cuiabá, Florianópolis e Palmas.

Foram registrados 34.147 casos de in-
toxicação registrados entre 2007 e 2014 em 
todo o território nacional e, no Paraná, são 
notificados, em média 753 casos por ano.

De acordo com as pesquisas realiza-
das pela Universidade de São Paulo (USP), 
o resíduo do veneno glifosato encontrado 
na soja brasileira é duzentas vezes maior 
que o permitido na União Europeia. E na 
água potável do Brasil, esse resíduo é cinco 
mil vezes o tolerado na União Europeia.

O veneno nosso de cada dia!
Agrotóxico mata!

Demos um importante primeiro pas-
so para acabar com uma prática no-
civa à saúde e ao meio ambiente. 

Nosso projeto que proíbe a pulverização de 
agrotóxicos por aviões no Paraná foi apro-
vado na Comissão de Constituição e Justiça 
da Assembleia Legislativa. Terá ainda que 
ser analisado em outras comissões, antes 
de ser votado em plenário.

Precisamos mostrar à população a 
importância do combate ao uso abusivo de 
agrotóxicos porque estamos sendo envene-
nados diariamente. Nestes primeiros meses 
de governo Bolsonaro, foram liberados ofi-
cialmente 152 agrotóxicos. Desse total, 16 
produtos da lista da Anvisa são considera-
dos extremamente tóxicos, a classificação 
mais alta no mundo. Agrotóxicos proibidos 
em outros países são autorizados no Brasil 
em quantidades intoleráveis. 

A exposição a esses venenos se dá 
pela água e alimentos. A população brasi-
leira consome meio milhão de toneladas de 
agrotóxicos por ano. Metade desse veneno 
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Os salários dos funcionários do Poder Executivo es-
tão congelados desde janeiro de 2016. E, a depender do 
governador Ratinho Junior (PSD), vão permanecer assim 
por mais um ano. O líder da bancada de Oposição, depu-
tado Tadeu Veneri, cobrou do secretário da Fazenda, Rene 
Garcia Junior, uma posição sobre a situação dos servidores, 
durante audiência pública de prestação de contas do Poder 
Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2018.

A dívida do governo do Estado com os servidores é 
estimada em 16%.   Cálculos das entidades sindicais apon-
tam que o servidor está perdendo 1,5 salário por ano. 

Veneri lembrou que, anualmente, a bancada de opo-
sição apresenta a proposta de retirada na próxima LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) da base de cálculo dos orçamentos do 
Judiciário e Legislativo, para que os recursos sejam aplica-
dos pelo governo na valorização do serviço público. Po-
rém, a proposta tem sido sistematicamente rejeitada pela 
maioria governista na Assembleia. 

Os paranaenses foram brin-
dados com 12,13% de reajuste na 
tarifa de água. O aumento foi au-
torizado pela Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de 
Infraestrutura do Paraná (Agepar) 
a pedido da Sanepar que, além da 
correção do período, aplicou ainda 
um valor adicional por conta da re-
visão tarifária periódica, realizada 
em 2017. 

Enquanto isso, a Sanepar 
vai destinar R$97,7 milhões para 
seus acionistas como pagamento 
dos lucros registrados em 2018.  
A distribuição dos recursos será 
feita no dia 21 de junho.  As 

ações da companhia valorizaram 
49,34% no período entre janeiro 
de 2018 e este ano. Um lucro de 
fazer inveja.

Na origem dos sucessivos 
reajustes das tarifas da Sanepar 
que já somam 123% em seis anos, 
está o aumento da remuneração 
dos acionistas de 25% para 50% 
aprovado pelo ex-governador Beto 
Richa.  “A Sanepar não pode existir 
para dar lucros a acionistas e in-
vestidores. A empresa existe para 
levar água e saúde pública aos pa-
ranaenses”, disse Veneri, ao defen-
der a redução dos dividendos dos 
acionistas. 

O prefeito Rafael Greca (DEM) pediu e a Câ-
mara Municipal aprovou a contratação de servido-
res temporários, sem concurso público, através de 
Processo Seletivo Simplificado para todas as áreas 
da administração de Curitiba. Com essa autoriza-
ção, Greca simplesmente deixará de convocar con-
curso público para preenchimento dos cargos, que 
poderão ser ocupados por apadrinhados políticos 
dele e de seus aliados. 

“Essa é a modernidade que essa gente tanto 
prega. Ao invés de um quadro de servidores qua-
lificados e independentes para prestar serviços à 
população, teremos uma um exército de cabos 
eleitorais a serviço de Greca e amigos. No primeiro 
mandato, Greca já seguia a linha de desmonte do 
serviço público ao criar as Organizações Sociais. 
Agora, segue a mesma lógica. Não há surpresas”, 
disse o deputado estadual Tadeu Veneri
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A asfixia orçamentária imposta 
pelo governo Bolsonaro/Guedes à 
educação pública, do ensino básico 
ao ensino superior, é uma tentati-
va de impor ao Brasil a idade das 
trevas no conhecimento. “Não será 
destruindo a educação, as universi-
dades, que nós vamos construir um 
país decente. Manifesto todo o nos-
so apoio ao ensino público”, disse o 
deputado Tadeu Veneri.

O governo cor tou R $ 2,4 bi-
lhões da educação básica e 30 % 
das verbas do orçamento das uni-
versidades federais . Na Universida-
de Federal do Paraná, a redução foi 

de R $ 48 milhões, que ameaçam a 
sobrevivência da insti tuição. 

O Brasil tem 2.448 Instituições 
de Ensino Superior que anualmen-
te absorvem cerca de 3,2 milhões 
de novos ingressantes e formam ao 
redor de 1,1 milhão de profissionais 
oriundos de 35,4 mil cursos de gra-
duação. Levantamento da Associa-
ção Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior 
no Brasil (Andifes), mais de 50% dos 
estudantes das universidades públi-
cas fazem parte de famílias que re-
cebem mensalmente menos de um 
salário mínimo per capita.

Governo declara 
guerra à educação 
pública



O deputado estadual Tadeu 
Veneri (PT) é o líder da bancada de 
Oposição na Assembleia Legislativa, 
indicado pelos demais integrantes da 
bancada.  

Ele também é o representante 
da bancada do PT na Comissão de 
Constituição e Justiça, que recebe to-
dos os projetos que tramitam na As-
sembleia Legislativa, de iniciativa de 
todos os Poderes. E preside a Comis-
são de Direitos Humanos e Cidadania 
da Assembleia Legislativa, além de 
integrar as Comissões de Cultura e de 
Ecologia, Meio Ambiente e Proteção 
aos Animais.

... enquanto a maioria dos brasileiros 
perde emprego, casa, direitos e poder 
de compra, os bancos lucraram R$ 
98,5 bilhões no ano passado, um au-
mento de 17,4% em relação a 2017?

... é o maior lucro dos bancos des-
de o Plano Real, em 1994, segundo 
o Banco Central?

.... a redução das verbas do programa 
Farmácia Popular excluiu do atendi-
mento cerca de 7 milhões de pessoas 
nos últimos dois anos, segundo 
levantamento da Repórter Brasil junto 
ao Ministério da Saúde e a Fiocruz?

... entre  2004 e 2016, o Farmácia 
Popular ajudou a reduzir em 2 
milhões o número de internações 
por diabetes, hipertensão e asma, 
segundo estudo do Ipea?

.... criado em 2004, o Farmácia Popu-
lar distribuía medicamentos básicos 
gratuitamente, por meio de 31 mil 
farmácias privadas conveniadas e 
farmácias públicas?

Mandato nas 
comissões 

A permissão para o uso do nome afetivo no cadastro de 
entidades e escolas está na lei 19.746, sancionada no final 
do ano passado. De autoria do deputado Tadeu Veneri, a 
lei permite dar o nome da nova família à criança e adoles-
cente que estiverem sob a guarda provisória concedida em 
processo de adoção.

O nome afetivo é aquele com o qual a criança se identifica e é socialmente reconhe-
cida. Atualmente, a mudança somente é autorizada quando finalizado o processo de 
guarda definitiva.

Estivemos com apoiadores do mandato 
em Antonio Olinto.

A sexta edição do Seminá-
rio sobre Estatuto da Criança e 
Adolescente será realizada no 
dia 14 de junho, na Uniguaçu, 
em União da Vitória.  Na progra-
mação, conferências e oficinas 
para debater temas relacionados 
à proteção ao direito da infância 
e adolescência.

Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Cidadania 
da Assembleia Legislativa, o de-
putado Tadeu Veneri (PT) estará 
no debate de abertura discor-
rendo sobre o tema “Violência – 
Proteção Integral e Desenvolvi-
mento de Criança e Adolescente 
no Paraná”. 

As inscrições são gratuitas. 
Mais informações no gabinete 
pelo telefone 41. 33504094
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Na comunidade de  Arroio Grande, em 
Irati, voltamos a nos reunir com os 
pequenos produtores da região.

Debate sobre assédio moral com 
os companheiros do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Maringá (Sismmar). 

Agradecendo o apoio que recebemos no 
litoral do Estado. 

Na home-
nagem aos 
fundado-
res do PT 
de Pinhão, 
com o 
Sizílio.



O governo rompe o compromis-
so com a solidariedade social e ten-
ta exterminar o direito à cidadania 
dos brasileiros, diz o advogado e 
professor da Universidade Federal 
do Paraná, SIDNEI MACHADO. 

ParaTodos: Por que a reforma da previdên-
cia é apresentada como a solução definitiva para 
todos os problemas do país?

Machado: O objetivo declarado do proje-
to da reforma da Previdência é sanear o déficit 
fiscal das contas públicas.  É uma proposta do 
mercado financeiro, que atende o interesse do 
mercado. Para justificar o imenso retrocesso 
social que a proposta produzirá, eles retorica-
mente alegam que acabarão com privilégios, 
reduzirão as desigualdades e o país voltará a 
crescer. Mas não há nenhuma evidência de que 
a redução dos gastos, com redução dos direitos 
previdenciários, conduza o país ao crescimento. 
Ao contrário, as experiências internacionais de 
políticas de austeridade fiscal, não produziram 
os efeitos propalados.  

A reforma cria o risco de regressão da ga-
rantia do direito à aposentadoria, com o esvazia-
mento do modelo do pilar público e solidário da 
Constituição de 1988. Para a “nova Previdência”, 
a aposentadoria deixa de ser um direito de cida-
dania e de solidariedade social para tornar-se um 
mercado lucrativo.

A “nova Previdência” será uma Previdência 
Social destinada a proteção de poucos que supe-
rarem todas as barreiras de acesso a um merca-
do de trabalho. À margem teremos uma massa 
maior de excluídos do direito à aposentadoria.

ParaTodos: A fixação de uma idade mí-
nima para a aposentadoria (65 servidores pú-
blicos e 62 anos para a iniciativa privada) vai 
beneficiar quem?

 

Machado:  A exigência da idade mínima aos 
65 anos de idade para homens e 62 para as mu-
lheres se aposentarem, com a exigência de 25 
anos de tempo de contribuição, como requisitos 
básicos, têm o potencial de por si só impedir o 
acesso à aposentadoria de milhões de trabalha-
dores e servidores públicos brasileiros.

Com a conjugação desses dois requisitos, o 
trabalhador (homem) brasileiro que começar 
a trabalhar aos 18 anos de idade, por exemplo, 
somente atingirá o direito à aposentadoria após 
47 anos de trabalho, ao completar os 65 anos de 
idade. A proposição é absolutamente desconecta-
da da realidade do já excludente mercado de tra-
balho brasileiro. A trajetória ocupacional no Brasil 
é basicamente de empregos informais, precários, 
e que oscilam entre um e outro, com períodos 
de desemprego. Acumular vinte e cinco anos de 
tempo de contribuição ao longo da ativa sempre 
foi muito difícil. A partir de 2017, com a Reforma 
Trabalhista, criou-se novas barreiras para o acesso 
ao emprego estável e com carteira assinada.

Para essa massa de trabalhadores restará o 
benefício assistencial ou a renda mínima univer-
sal, que a proposta de Reforma da Previdência 
deve desenhar como única renda, na forma de 
um piso mínimo, inferior ao salário mínimo, insu-
ficiente para uma vida digna.

 
ParaTodos: Qual o setor da população mais 

prejudicado pela proposta de reforma da previ-
dência e quem lucra?      

Machado: A penalização maior será dos traba-
lhadores mais pobres. A meta declarada do governo 
Bolsonaro é economizar cerca de R$ 1,1 trilhão em 
dez anos com a reforma, sendo que 687 bilhões 
recaem sobre os trabalhadores do setor privado, 
atendidos pelo INSS. Outros 182 bilhões vem de al-
terações no BPC (benefício para idosos em extrema 
pobreza) e abono salarial (renda extra garantida a 
trabalhadores que ganham até dois salários míni-
mos). Esses números provam que a reforma está 
sendo feita sobre os trabalhadores mais vulneráveis. 

 

ParaTodos: O que é e qual a extensão do 
dano para o trabalhador com a adoção do sistema 
de capitalização?

 Machado:. A capitalização é ponto mais 
perverso da proposta de reforma da Previdência, 
pois ela não tem uma finalidade fiscal, mas o ob-
jetivo desmantelar a ideia de Previdência Social 
Pública, organizada em torno do princípio da 
solidariedade social, tal como previsto na Cons-
tituição de 1988. É uma ameaça muito grave ao 
direito fundamental de aposentadoria, a uma vida 
digna. Com a capitalização as empresas preten-
dem eximir-se de contribuir para a Previdência 
Social e, com isso, aumentar as suas taxas de 
lucro. Cada trabalhador passa a ser responsável 
por sua aposentadoria. O problema é que com 
um mercado de trabalho adverso — desemprego, 
contratos precários e baixo salário — o trabalha-
dor não tem condições de acumular o suficiente 
para ao final da vida transformar a contribuições 
um uma aposentadoria digna. Além disso, o ban-
cos e sistema financeiro ganha com o modelo de 
capitalização, pois cria-se um mercado novo de 
venda de aposentadorias.

 
 ParaTodos: A taxação de grandes fortunas, 

grandes heranças, do capital especulativo e a co-
brança dos sonegadores não seria uma alternativa 
à destruição do sistema de seguridade social?   

 Machado: A questão do equilíbrio das 
contas da Previdência Social pode vir de várias 
frentes para tornar o sistema mais eficiente no 
seu financiamento.  Reduzir as renúncias fiscais 
que o governo faz, seria uma primeira medida. A 
ideia de criar impostos sobre grandes fortunas, 
é outra medida necessária. O mais estruturante 
no nosso modelo, é a recuperação do mercado 
de trabalho e da renda, que é base das contri-
buições ao sistema. No entanto, o essencial é 
compromisso com a manutenção da proteção 
do modelo público de previdência e, para isso, 
deve haver uma decisão política, um compro-
misso com a solidariedade social.
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