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Questão de
vida ou morte
Onde está o
direito à saúde?
Quando estamos vivendo num ambiente de filme de
terror, com esta pandemia que não acaba nunca, é que muitos se dão conta da importância da rede pública de atendimento à saúde. Descobrimos que estamos quase abandonados à própria sorte. Além do governo federal, que desdenha
o vírus e nada faz para combater o avanço da doença, o
governo do Paraná vai na mesma linha.
Quando mais precisamos do poder público, menos temos ajuda. O desenvolvimento das vacinas por si só não nos
salva. As vacinas não vieram em quantidade suficiente para
atender a todos e os interesses econômicos se sobrepõem à
vida das pessoas. O governo estadual poderia estar produzindo no Tecpar a vacina Sputnik V, mas desistiu do acordo
que tinha firmado com o instituto russo Gamaleya.
Precisamos de governantes comprometidos com a
saúde da população. Ainda que tenhamos os trabalhadores
da saúde ao nosso lado, exercendo seus ofícios com dignidade, nós necessitamos de um sistema público de saúde
fortalecido e de medidas que nos protejam e garantam nossos direitos.
O fim do auxílio emergencial, a volta às aulas, a flexibilização das regras de funcionamento do comércio, somente
reforçam a sensação de falta de esperança. Mas nós temos
saídas. E está na mobilização e na cobrança dos nossos direitos a um país, um estado e uma cidade que respeite os cidadãos. Nossa força está em resistir à desumanidade e exigir a
reestruturação do sistema de saúde e mais investimentos na
área. Essa é a nossa garantia de vida.

Volta
às aulas
somente
com vacina
Apresentamos projeto de lei
para garantir a proteção dos trabalhadores da educação em meio
à pandemia de coronavírus. O
projeto, assinado pelo deputado
Tadeu Veneri, inclui os professores
e funcionários das escolas públicas
no grupo de trabalhadores prioritários para receber a vacina contra
a doença já nesta primeira fase de
imunização.
‘’O governo tem que investir
na compra de vacinas para esten-

der o programa. Esta é uma condição básica para o retorno seguro
das atividades presenciais. Nós
estamos, desde o início, ao lado
dos trabalhadores da educação na
campanha pela ‘Volta às aulas só
com vacina’, ressaltou o deputado.
AGILIDADE
A bancada do PT na Assembleia Legislativa apresentou requerimento dirigido ao governo do Paraná para que compre vacinas para
agilizar o processo de imunização
de toda a população. O Paraná
dispõe de R$ 200 milhões no orçamento deste ano especificamente
para a aquisição direta das vacinas,
diante da ineficiência do programa
federal de vacinação.

Ratinho Jr entrega
escolas para gestão de
militares
O governador Ratinho Junior (PSD) está promovendo um
desmonte na rede estadual de
educação que o deputado Tadeu
Veneri batizou de “arquitetura do
caos”. O ataque mais ousado tem
sido o programa de militarização
do ensino público, obedecendo
ao modelo defendido por Jair
Bolsonaro, em que policiais militares assumem a gestão financeira e administrativa das escolas.
Nosso mandato e outras
entidades do movimento social
estão preparando Ação Direta
de Inconstitucionalidade das
leis aprovadas pela base aliada
do governo autorizando o programa. O governador prometeu
mundos e fundos à comunidade
para executar o programa. Atropelou o processo de consulta,
realizado com inúmeras denún-

cias de irregularidades, e pretende executar a migração do modelo para 199 escolas no Estado. E
numa convocação extraordinária
aos deputados, aprovou projeto
dispensando critérios para esse
processo, o que pode ampliar o
número de escolas a migrar para
o novo modelo.
Veneri votou contra todos
os projetos e protocolou denúncia ao Ministério Público para
intervir no processo. “A elevação da qualidade de educação
do ensino público exige mais
investimentos nas escolas e nos
profissionais da educação e não
será a migração para o modelo
militarizado que irá atingir esse
objetivo. E se essas escolas não
atingirem as metas previstas.
Como ficarão no futuro?”, questionou Veneri.

Governo liquida uma
das mais eficientes
empresas
Líder de mercado na
oferta de internet por fibra
óptica no nosso Estado, a Copel Telecom foi vendida pelo
governo do Paraná, no final
do ano passado. Um patrimônio de todos os paranaenses
foi entregue à iniciativa privada após o governador Ratinho
Junior jurar durante a campanha eleitoral que não iria privatizar a empresa.
A empresa tem 22% do
mercado e é considerada a mais
eficiente do país. Contestamos
essa venda desde o início. In-

felizmente, os poderosos interesses econômicos venceram
o bom senso e derrotaram o
interesse público.
Um estudo do Dieese –
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos – mostrou que a Copel Telecom era uma empresa
lucrativa e fundamental para o
acesso da população à rede de
internet. Agora, nós vamos querer saber em que Ratinho Junior
irá aplicar os recursos que arrecadou com mais essa entrega
de uma empresa pública.
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Projeto preserva
história da Guerra do
Contestado
O deputado estadual Tadeu Veneri apresentou projeto de
lei, 617/2020, instituindo a Semana do Contestado no Estado do
Paraná a partir do dia 20 de outubro de cada ano. A proposta é
debater a nossa história, promovendo atividades pedagógicas e
reflexão sobre a Guerra do Contestado, o território e a identidade cultural do povo caboclo.
No período de 1912 a 1916, na divisa entre Santa Catarina
e o Paraná, cerca de 20 mil posseiros e pequenos proprietários
enfrentaram forças militares federais e estaduais e ainda grupos
armados privados na luta pela terra e permanência na região. O
conflito, conhecido como a Guerra do Contestado, foi travado
num território rico em madeiras e erva-mate que atraíram empresas estrangeiras.
Além disso, a construção de uma estrada de ferro interligando os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul agravou o
problema social. As famílias foram vítimas de inúmeras violações
de direitos humanos que até hoje repercutem na região e nos
conflitos fundiários em nosso Estado.

Pedágios em debate
Nosso mandato está
participando do debate
sobre o novo modelo de
pedágio proposto pelo governo federal no Paraná.
As atuais concessões que,
há mais de duas décadas
penalizam os paranaenses,
vão vencer em novembro.
Como herança dos atuais
contratos firmados pelo ex-

-governador Jaime Lerner,
além das tarifas extorsivas,
ficarão várias obras que não
foram executadas.
Audiências públicas
regionais estão sendo realizadas em todo o Estado
para discutir como serão
os novos contratos. Acompanhe no site assembleia.
pr.leg.br

Você sabia que...
.... por iniciativa do mandato,
uma emenda de R$ 1 milhão
foi liberada para a construção de um bloco já construído da Unespar, no campus
de União da Vitória? Para
2021, garantimos mais R$ 3
milhões para a Unespar ...

da Rocha Netto (Foz da
Areia), em Pinhão?
.... Foz do Areia é a maior
usina da Copel com 1.676
MW de potência instalada?

.... até a sede da Copel Distribuição, localizada numa
área nobre de Curitiba,
está sendo vendida?

.... o deputado Tadeu Veneri
entrou na justiça para suspender a prova presencial
para contratação dos servidores PSS nas escolas estaduais?

.... a Copel vai vender também 51% do controle acionário da Usina Hidrelétrica
Governador Bento Munhoz

.... o governo rompeu vinte
e oito mil contratos e fez
seleção para apenas quatro mil vagas PSS?

Comissão
impediu
reajuste de
até 2 mil %
em taxas de
cartórios
Relator da Comissão Especial
que impediu um aumento de quase
2000% em alguns serviços de cartórios no Paraná, no ano passado, o
deputado estadual Tadeu Veneri defende uma revisão geral nas leis que
regulamentam o valor destas taxas.
Elaboradas com base em lei
6.149, de 1970, há mais de cinquenta anos, as tabelas de serviços não
contemplam as mudanças registradas neste período não apenas
do ponto de vista da evolução tecnológica, mas também de funções
adicionadas ao cardápio de serviços
ofertados pelos cartórios.
O atual modelo beneficia apenas aos grandes e médios cartórios
e prejudica à população que, todo
ano, é obrigada a arcar com reajustes no pagamento dos serviços.
‘Quem ganha com essas
correções não são os pequenos. E
muito menos a população. Nós não
vamos solucionar o problema simplesmente aumentando taxas. Precisamos de uma reorganização do
sistema”, defendeu Veneri.

ECA será em
Francisco
Beltrão

O que são Direitos
Humanos?
Esta é uma pergunta que o deputado
Tadeu Veneri, presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, ouve sempre em todos os
lugares onde vai debater este tema. Para
responder a esta pergunta, o mandato
está lançando uma cartilha que vai ajudar
a população a entender o significado dos
direitos humanos e a importância na vida
de cada cidadão.
A cartilha orienta também sobre
onde buscar ajuda para que esses direitos
sejam respeitados. E mostra quais são
esses direitos a que todos, independente
de cor, raça ou condição social, podem ter
acesso.
‘Em um momento de negação de
direitos e ataques à dignidade humana, é importante o cidadão ter instrumentos à disposição para se defender.
Queremos construir uma cultura de
direitos humanos e promover a educação da nossa população para este
tema’, destacou Veneri.

MAIS CALOTE
CONTRA
SERVIDORES!
Cancelamento da reposição da inflação do
ano passado nos salários e suspensão das promoções e progressões devidas aos servidores
públicos estaduais. Esse é o saldo da administração de Ratinho Junior (PSD) para o funcionalismo público do Paraná.
“Além de atrelar as promoções à sobra
de receita, o governador ainda determina
que, em dispondo dos recursos, somente um

A cartilha estará disponível no formato
digital no nosso site www.tadeuveneri.com.br

decreto dele pode autorizar os pagamentos.
São quatro anos sem reposição salarial. E
agora mais isso. O servidor é a alma do Estado. Sem servidor público não existe Estado”,
protestou Veneri que votou contra todas as
mensagens do governador.
O governador condicionou o pagamento
dos direitos à disponibilidade de caixa, à exceção dos servidores das áreas de saúde e segurança. “Nós fizemos tudo o que estava ao nosso
alcance para impedir essa injustiça. Uma medida que prejudica não apenas aos servidores
públicos, mas também à população que precisa
do atendimento do poder público. E sem valorização do servidor, não há como prestar de
forma eficiente esses serviços”, afirmou Veneri.
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Estamos preparando a VIII
Sessão do Seminário Sobre Estatuto
da Criança e Adolescente, que será
realizado em outubro, em Francisco
Beltrão. Este é um debate que já
promovemos há muito tempo e é
considerado fundamental para pensar o presente e construir o futuro
de crianças e adolescentes. Acompanhe em nossas redes digitais as
informações sobre o Seminário e o
prazo de inscrições.
Veneri em manifestação dos
professores, em frente ao Palácio Iguaçu

“Defender
os que
não têm
voz ou vez
constrange
os donos do
poder”
Num mundo desigual e num país tão injusto como o nosso, o respeito aos direitos
humanos está sempre em debate. Neste momento, representantes eleitos das minorias e
dos setores progressistas da sociedade estão
sendo ameaçados em todo o Brasil. Para ajudar nesta discussão, entrevistamos o deputado Tadeu Veneri, presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa.

ParaTodos: O Brasil nunca foi campeão
de respeito aos direitos humanos. Mas este
panorama se agravou nos últimos tempos.
Em Curitiba, o vereador Renato e a Vereadora
Carol, ambos do PT, estão sendo ameaçados
de morte. Há uma relação direta entre os valores deste grupo que está no poder e o ataque ao vereador e à vereadora?
Veneri: O mundo todo vem nos últimos
20 anos retrocedendo no tema. Desde “a
guerra contra o terror”, com intervenções e
prisões arbitrárias, a crise de 2008 com alta
de desemprego, a extrema direita avançou
no imaginário e nas pautas contra direitos
humanos. No Brasil, fica evidente que esta
disputa atingirá todos os segmentos que se
organizarem para enfrentar a extrema direita.
As ameaças estão neste contexto.
ParaTodos: A violência é dirigida aos políticos que defendem minorias e causas sociais.
Como explicar a vertente desse movimento
em Curitiba, embora ocorra em todo o país?
Veneri: Curitiba e o PR estão no cenário
construído pelas classes dominantes. Elegeram o governador, prefeitos, temos os parlamentos vivendo um período de exceção,
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ENTREVISTA

Veneri preside a Comissão
de Direitos Humanos e
Cidadania da Alep

e fizeram um ataque brutal aos movimentos
sociais. O que vivemos é consequência deste
ataque. Na prática, não conseguimos, ainda,
encontrar uma forma adequada de diálogos
com estes setores periferizados.
ParaTodos: A Comissão de Direitos Humanos sempre foi uma espécie de “patinho
feio” na Assembleia Legislativa. Por que a desvalorização de uma comissão que trata de um
tema fundamental para os cidadãos?
Veneri: A desvalorização é por ser um local de contestação, enfrentamentos, perdas,
polêmicas, e dificuldade de retorno eleitoral.
Defender quem não tem vez ou voz constrange os donos do poder.
ParaTodos: O senhor acha que a maioria
da população não entende o conceito de Direitos Humanos? Como explicar os preconceitos, como o “humanos direitos” difundido por
alguns setores da sociedade?
Veneri: Somos um país patrimonialista,
escravista até hoje, com a maior desigualdade social do planeta. Neste contexto o que
incomoda os setores médios é ver os mínimos avanços das pessoas pobres, mais de
70% da população , como ameaça aos seus
privilégios. Como não merecedora de direitos
humanos. Os “humanos direitos” são aque-
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les que se apropriaram do estado a seu favor. Inclusive legislando sempre em proveito
próprio.
ParaTodos: As entidades e grupos que
atuam em defesa dos direitos humanos buscam o espaço legislativo? Como é esse diálogo?
Veneri: Hoje, temos, pela necessidade,
uma busca maior de visibilidade. E temos
conseguido, o que gera uma reação contrária
extremamente violenta. Abrimos as portas da
Assembleia Legislativa pela primeira vez na
sua história.
ParaTodos: O que o senhor destacaria da
atuação da CDHC na Assembleia Legislativa
neste período em que o senhor atua como
presidente?
Veneri: Um papel importante exercido
pela Comissão é a educação em direitos humanos. Produzimos uma cartilha para o debate social. Trouxemos para o debate temas
como segurança alimentar, sementes crioulas,
racismo, agrotóxicos, assédio moral, fascismo,
vacinas, sistema prisional, feminícidio, Eca, violência policial, habitação, gênero. Enfim, trouxemos para a Assembleia o debate civilizacional.
Contrariando a extrema direita, dissemos que é
possível direitos humanos para todos.

