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ParaTod s

O QUE ESTÁ NA MIRA DO GOVERNO

TUDO AQUI de volta?
Com uma mudança aqui e outra ali, o governador Ratinho Junior (PSD) está recriando 
o programa Tudo Aqui, do ex-governador Beto Richa, que transferia à iniciativa privada 
a instalação e operação de nove serviços de atendimento ao cidadão no Paraná. O atual 
governo quer criar 33 centros.  Na época de Beto Richa, nosso mandato entrou com ação 
judicial contra este projeto, que acabou engavetado pelo ex-governador.

O que o governador quer repassar aos empresários

• Construção e gestão da Penitenciária Industrial de Piraquara

• Construção e administração de pátios de veículos
que atualmente são geridos pelo Detran.

• Parques e unidades de conservação

• Hospital da PM em Curitiba

• Ferrovias entre Maracaju (MS) - Paranaguá – Foz do Iguaçu.

• Rodovias e aeroportos

Para que servem o 
Estado e os governos? 

O governo de Ratinho Junior (PSD) 
demorou, mas mostrou a que veio. 
Ratinho Junior veio para entregar o 

Paraná à iniciativa privada, ou seja, a empre-
sários e grupos econômicos.  Por meio de 
Parcerias Público Privadas ou concessões, o 
governo estadual está planejando transferir 
vários setores públicos à iniciativa privada, 
que trabalha com a lógica do lucro. Não ve-
mos nenhum problema que as empresas lu-
crem com seu trabalho. Desde que não seja 
às nossas custas e do dinheiro público. 

Nos planos de privatização de Rati-
nho Junior, estão segurança pública, saúde, 
administração, transporte e meio ambiente. 
O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta 
Grossa, já está sendo negociado com empre-
sas interessadas em administrá-lo em troca 
da exploração turística do espaço.

O governo estadual alega que não tem 
dinheiro para cumprir suas funções e precisa 
da ajuda da iniciativa privada. Balela!   No fi-
nal, boa parte do orçamento público volta ao 
setor privado, seja na forma de contratação 
de serviços públicos, convênios com institui-
ções, contratos para obras, entre outros.

A nossa concepção de Estado é oposta 
à de Ratinho Junior. Nós vemos o poder pú-
blico como um indutor de desenvolvimento 
para promover o bem-estar social dos cida-
dãos. E que pode criar oportunidades de ne-
gócios para o setor privado. Desde que seja o 
protagonista do processo.

Nós defendemos um modelo de Esta-
do que ofereça serviços públicos gratuitos e 
de qualidade, visando atender ao interesse 
coletivo. Que invista em infraestrutura para 
fazer a economia funcionar, gerando empre-
go e renda.  Que veja educação, saúde, lazer, 
preservação do meio-ambiente, segurança, 
como direitos da população. E não como 
mercadorias para colocar à venda.

A redução do investimento público no 
país gera mais miséria, desemprego e agra-
va a recessão. O teto de gastos no plano 
nacional, que cortou verbas pra educação e 
saúde, tendo efeitos danosos à economia e 
à população.

Ratinho Junior veio 
para entregar o Paraná 
à iniciativa privada, ou 

seja, a empresários e 
grupos econômicos.

Por meio de Parcerias 
Público Privadas ou 

concessões, o governo 
estadual está planejando 
transferir vários setores 

públicos à iniciativa 
privada, que trabalha 
com a lógica do lucro. 

A implantação do pedágio no 
Paraná, em 1998, pelo ex-governador 
Jaime Lerner é um dos melhores exem-
plos do prejuízo causado à população 
por um arranjo entre o poder público e 
o setor privado. O resultado foi:  tarifas 
mais altas do país e empresas que não 

cumpriram os contratos, executando 
muito pouco das obras para as quais 
foram pagas. Além disso, um pesado 
esquema de corrupção envolvendo as 
concessionárias e integrantes do poder 
público estadual está se revelando em 
investigações conduzidas pela Justiça.

 A triste história dos pedágios do Paraná!
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O governador Ratinho Junior 
(PSD) quer vender a Copel Telecom, 
depois de bilhões investidos pelo 
Estado do Paraná ao longo de quase 
vinte anos para estruturar uma das 
maiores e mais eficientes empresas 
do setor.  Criada em 2000, a Copel Te-
lecom fornece internet para milhares 
de paranaenses através da tecnologia 
de fibra ótica.  Nos últimos dez anos, 
foram realizados investimentos de R$ 
1,3 bilhão na Copel Telecom.

A Copel Telecom é uma empre-
sa lucrativa e atende aos paranaenses, 
em suas casas, empresas e em diver-
sos órgãos públicos, como escolas, 

delegacias, universidade, hospitais e 
postos de saúde.

“Não se constrói uma empresa 
assim da noite para o dia. Uma em-
presa com alta tecnologia e serviço de 
excelência é um patrimônio dos para-
naenses, que não pode ser desperdi-
çado por seus governantes”, destacou 
o deputado Tadeu Veneri.

A venda da Copel Telecom não 
faz sentido. Será que não seria o pri-
meiro passo para a venda da empresa 
como um todo?  Vamos lembrar que o 
ex-governador Jaime Lerner já tentou 
fazer isso. 

... ENQUANTO AS FAMÍLIAS DE RENDA MUITO 
BAIXA registram um recuo de 1,4% nos seus ren-
dimentos médios reais no 2º trimestre de 2019, 
o segmento mais rico da população aponta uma 
alta salarial de 1,5%, segundo levantamento do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
do Ministério da Economia?

... DE ACORDO COM O INDICADOR IPEA DE IN-
FLAÇÃO por Faixa de Renda, os brasileiros que 
ganham menos são os mais impactados pelos 
reajustes de energia elétrica, tarifas de ônibus e 
medicamentos, no período em questão? 

... O BRASIL TEM MAIS DE 100 MIL PESSOAS 
em situação de rua, segundo levantamento do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)?

... EM 2018, ENTRE AS 147 mulheres estupra-
das por dia no Brasil, 113 tinham de 0 a 19 
anos.

... QUE O MAIOR GRUPO É DE MENINAS com 
idade entre 10 e 13 anos, igual a 42 vítimas 
por dia? 

A quem interessa a venda da 
Copel Telecom?

O nível de encar-
ceramento cresceu signi-
ficativamente no Paraná 
em 2019, atingindo 38 mil 
presos no primeiro semes-
tre. O número, apresenta-
do durante a audiência 
pública sobre Desencar-
ceramento realizada no 
plenarinho da Assembleia 
Legislativa, reforçou a 
tese da maioria dos parti-
cipantes do debate sobre 
a necessidade de adoção 
de penas alternativas aos 
crimes de menor poten-
cial ofensivo para evitar a 
superlotação do sistema 
carcerário estadual.

Entre as delibera-
ções da audiência estão 
o envio de solicitação ao 
governo Estadual para que 
encaminhe à Assembleia 

Legislativa um projeto de 
lei criando o mecanismo 
estadual de prevenção e 
combate à tortura e a reto-
mada do projeto Educação 
para a Paz.

Coordenador da 
audiência, o deputado 
estadual Tadeu Veneri, 
presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e 
Cidadania da Assembleia 
Legislativa, classificou 
como “estarrecedores” 
os dados  mostrando que 
53% dos presos do Estado 
ainda não foram julgados. 
“Se continuarmos assim, 
o sistema de segurança 
entra em colapso porque 
há uma clara violação do 
princípio básico da pre-
sunção de inocência”, afir-
mou.

Penas alternativas 
ajudariam a reduzir 
superlotação nos 
presídios
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Para conhecer a Prestação de Contas do mandato, 
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 Você sabia que...

O deputado estadual Tadeu Veneri foi um dos votos contrários 
ao projeto de lei que implantava o programa Escola Sem Partido no 
Paraná, derrotado em plenário por vinte e sete a vinte e um votos.  O 
projeto pretendia impedir a abordagem de temas políticos, religiosos e 
discussões sobre ideologias de gênero no sistema educacional.   

O conteúdo autoritário do projeto foi apontado por vários de-
putados em plenário. Veneri citou que a liberdade de ensinar e o 
pluralismo de ideias no sistema educacional estão assegurados na 
Constituição Federal.

Lei da Mordaça é 
rejeitada na Assembleia 
Legislativa

Estudantes e professores acompanharam votação
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O governo do Paraná não tem controle sobre o 
volume de recursos investidos em renúncias fiscais e 
também não sabe informar quantos empregos foram 
preservados ou gerados pela concessão desse benefí-
cio, que serão de R$ 11 bilhões este ano.  “Mas alguém 
ganhou com isso e nós precisamos saber quem foi”, 
destacou o deputado estadual Tadeu Veneri. Ele pediu 
informações ao governo sobre o impacto dos benefí-
cios concedidos pelo Estado, mas a resposta deixou a 
desejar.

 “Na prática, parece que é um voo cego, até mes-
mo porque o Siaf está zerado”, disse Veneri. O Sistema 
Integrado de Finanças Públicas (Siaf) implantado em 
janeiro de 2018, devido a um problema de software, 
não exibe os relatórios que permitiria a transparência 
nos dados do governo.

Sobre o nosso questionamento a respeito da ma-
nutenção das vagas de empregos pelas empresas fa-
vorecidas com renúncias fiscais, o governo foi evasivo. 
Informou que as empresas fizeram esforço para manter 
o nível de emprego, mas que devido à crise econômica 
algumas foram obrigadas a demitir.

Nosso mandato também perguntou ao governo 
quais empresas foram favorecidas com as renúncias e 
os benefícios e qual foi o montante dos investimentos. 
A resposta foi que as renúncias recaem sobre setores 
ou produtos, não sobre empresas específicas. Mas tam-
bém não apontou como as renúncias estão distribuídas 
por municípios e regiões, alegando não ter o detalha-
mento geográfico dos benefícios.

Nossos debates
pelo Paraná

FEMINICÍDIO
O assassinato de mulheres em razão do gênero, feminicídio, foi o tema 
da audiência pública realizada pelo nosso mandato, através da Comis-
são de Direitos Humanos e Cidadania, em Pato Branco, no Sudoeste 
do Paraná, com o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 
Humanos da Mulher, com apoio da Comissão da Mulher Advogada de 
Pato Branco.

CRIANÇA E ADOLESCENTE
Em junho, estivemos em União da Vitória para a 6ª edição do Semi-
nário sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Criador da série de 
Seminários sobre o Eca, que foi envolvendo mais apoiadores a cada 
edição, Veneri destacou a necessidade de continuar juntando as en-
tidades para debater e pensar alternativas de políticas públicas para 
assegurar os direitos de crianças e jovens.

SUICÍDIO
A cada 40 minutos, uma pessoa morre por suicídio no Brasil. Em Ma-
ringá, no ano passado, a cada dia, duas pessoas tentaram o suicídio. 
No primeiro semestre de 2019, já foram notificadas 12 mortes por 
essa mesma causa. Esses dados foram apresentados pela psicólo-
ga e professora universitária, Rachel Antoniassi durante a audiência 
pública “Todos pela Vida: Políticas Públicas frente a Prevenção do 
Suicídio”, realizada na quinta-feira, dia 26, pelo deputado Tadeu Ve-
neri, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa na Câmara Municipal de Maringá. “Temos a 
necessidade de fazermos esse 
debate. O silêncio tem permiti-
do que algo se repita sem que 
possamos nos dar conta”. 

DESENVOLVIMENTO
Com o secretário da Indústria 
e Comércio de Pinhão, Sandro 
Nunes Cruz, debatendo projetos 
para o desenvolvimento do mu-
nicípio.

Governo do PR 
faz voo cego com 
benefícios fiscais

Veneri quer saber quem ganhou com renúncias
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ParaTodos: Qual o impacto do uso dos 
agrotóxicos na saúde da população?

Larissa: Tem dois níveis de impacto 
na saúde. Temos o nível mais visível, que é 
o impacto pela manutenção da vida, por-
que, em termos oficiais, a cada dia oito 
pessoas se intoxicam no Brasil. Mas isso 
provavelmente é 50 vezes maior. Nós cal-
culamos uma curva de 150. Isso na infec-
ção aguda. Mas, além das infecções agu-
das, temos as infecções crônicas. Então, 
para a saúde humana são as doenças, em 
primeiro lugar as agudas e, em segundo, 
as crônicas que atingem primeiro quem 
está mais exposto, mas também à popula-
ção que vive nas áreas próximas. E depois, 
aquele que vive nas cidades do interior, 
nas áreas onde tem uso intensivo. E aí das 
doenças crônicas eu destacaria câncer, má 
formação fetal, complicação endócrina.

ParaTodos: É possível dizer que ape-
nas consumir alimentos cultivados com 
agrotóxicos é menos nocivo para a saúde 

do que para aqueles trabalhadores que 
atuam nas lavouras?

Larissa: Às vezes, o menos nocivo é 
porque dizem que o impacto é muito maior 
para quem trabalha nas lavouras. É evidente 
que quem está lidando diretamente com as 
substancias está muito mais exposto. Mas 
ele não deixa de existir nos alimentos. Eu 
diria que há uma exposição crônica da po-
pulação como um todo a essas substâncias.

ParaTodos: A União Europeia tem uma 
lista grande de venenos proibidos e que são 
usados à vontade no Brasil. A população eu-
ropeia tem mais consciência do problema 
e exerceu mais pressão sobre os governos 
daqueles países?

Larissa:  A população europeia vem de-
senvolvendo essa consciência há mais tem-
po. Eles estão muito mais avançados até na 
questão da alimentação, estudo, etc. Então 
tem estudos e componentes proibidos há 
muito tempo lá e que aqui já foram reava-

liadas e nem proibidas 
foram. Existem vene-
nos abolidos desde 
os anos 30 na Suíça, 
que servem como um 
bom exemplo da so-
ciedade civil informa-
da a respeito do risco 
dessas substâncias.

P a r a T o d o s : 
Como é possível des-
pertar nos brasileiros 
a consciência contra 
os riscos que corre-
mos e levar a popula-
ção a lutar contra esse 
setor poderoso que é 
o agronegócio?

Larissa: Eu acho 
que mostrando e tra-
zendo a luz os níveis 
de resíduos que nós 
temos aqui no Brasil e 

a absoluta falta de fiscalização sobre todos 
os aspectos; alimento, água, etc. Acho que 
a única forma de conscientizar é trazer a luz 
todas essas informações, sem dúvida.

ParaTodos: A que a senhora atribui o 
ritmo de liberações de novos agrotóxicos 
pelo governo Bolsonaro, que já chegam a 
353 venenos em nove meses?

Larissa: É o Brasil na contramão do 
mundo, é algo que a gente só entende numa 
perspectiva política e não científica. Não é 
uma grande surpresa porque no plano de 
governo Bolsonaro, no item de agricultura, 
não havia menção à palavra alimentação, 
agrotóxicos, agroecologia ou reforma agrá-
ria. Toda a ideia de programa dele nunca 
esteve ligada a saúde humana ou ambiental, 
mas sim no mercado externo. Esse governo 
está significando a flexibilização total e a vul-
nerabilização da população em relação a es-
sas substâncias. O que significa uma grande 
tragédia social e ecológica no Brasil.
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AGROTÓXICOS:
Brasil está na contramão do mundo

ENTREVISTA

Larissa: 
é preciso 
conscientizar 
a população 
brasileira 
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“Discutir os agrotóxicos é discutir 
qual pacto de sociedade e qual projeto 
de nação a gente tem”. A declaração é 
de uma das maiores especialistas no 
tema, a professora de Geografia Agrá-
ria da Universidade de São Paulo La-
rissa Bombardi, que explica para nós 
como o consumo de agrotóxicos está 
matando no Brasil. Larissa,  autora do 
Atlas “Geografia do Uso de Agrotóxicos 
no Brasil e Conexões com a União Euro-
peia”,  analisa a escalada da liberação 
dos venenos durante o governo Bolso-
naro. Para a pesquisadora, trata-se de 
uma “grande tragédia social e ecológi-
ca” e que revela uma opção política de 
governo que não está preocupado com  
saúde humana ou ambiental. 


