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ParaTod s
É preciso regulamentar a 
profi ssão de educador social

ssodododod ss

No Brasil, existem quatro milhões de edu-
cadores sociais atuando em organismos gover-
namentais e não governamentais. Outros dois 
milhões trabalham na informalidade. A regula-
mentação da profi ssão pode dar a esses profi s-
sionais a proteção e amparo legal que é reivin-
dicada há anos pela categoria. A necessidade de 
reconhecimento legal da profi ssão foi o tema da 
reunião presidida pelo deputado estadual Tadeu 
Veneri, no plenarinho da Assembleia Legislativa, 
com a presença do autor do projeto de regula-
mentação da profi ssão na Câmara dos Deputa-

Educadores debatem regras na audiência pública

Veneri cobra compromissos do governo

Qualquer tentativa de revogar a lei de 
reposição anual dos salários dos servidores pú-
blicos, aprovada como solução para encerrar a 
greve dos professores no ano passado, é um 
golpe contra os trabalhadores. O comentário é 
do deputado estadual Tadeu Veneri (PT) sobre 
as informações de que o governo vai propor a 
revogação da lei de reposição das perdas sa-
lariais, previstas para janeiro do próximo ano. 
O governo alega que ou paga as progressões 
e promoções dos professores da rede pública 
estadual ou repõe as perdas salariais.

Para o deputado, não é possível conceber 
que o mesmo governo que se vangloria de estar 
com as fi nanças equilibradas, depois do brutal 
aumento de impostos aprovado no ano passa-
do, agora esteja alegando que não tem recursos 
para honrar seus compromissos. “O governo 
não pode colocar o servidor contra a parede: ou 
paga as promoções ou a reposição. Ambos são 
direitos garantidos em lei”, disse Veneri.

A dívida resultante do atraso do pa-
gamento das promoções e progressões já 
somam R$ 346 milhões. E pode chegar a R$ 
700 milhões até o fi nal do ano. Os números 
foram informados pela liderança do governo 
na Assembleia Legislativa.

Governo não pode 
DAR CALOTE
em servidores!
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Repúdio a Bolsonaro por homenagear torturador
O plenário da Assembleia Legislativa 

aprovou, por dezenove votos a oito, a moção 
de repúdio à declaração feita pelo deputado Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ), em que dedicou seu voto 
favorável ao impeachment da presidente Dilma 
Rousseff ao coronel torturador Carlos Alber-
to Brilhante Ustra. A moção foi proposta pela 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado 
Tadeu Veneri. 

Ustra, morto em 2015, atuou como chefe 

do Doi-Codi, um dos órgãos da ditadura militar, 
responsável por execuções e desaparecimen-
tos de adversários da ditadura militar brasilei-
ra. Bolsonaro também é reú no STF, acusado 
de incitação ao crime de estupro e injúria em 
queixa-crime apresentada pela deputada Maria 
do Rosário (PT-RS). No dia 9 de dezembro de 
2014, em discurso no plenário da Câmara dos 
Deputados, Bolsonaro disse que só não estu-
praria a deputada Maria do Rosário porque ela 
“não merece”.

dos, deputado federal Chico Lopes (PCdoB-CE).
No encontro, representantes da categoria, 

que vieram de várias cidades do Paraná e de ou-
tros estados, apresentaram sugestões à proposta 
de regulamentação. Um dos modelos propostos 
é aprovar uma lei que contemple os vários seg-
mentos da pedagogia social, nas áreas social, po-
pular e comunitária. Outro ponto destacado pe-
los participantes foi a necessidade de a nova lei 
valorizar a experiência dos educadores no que diz 
respeito à exigência de titulação para se habilitar 
à regulamentação. 



Fórum debate verbas 
para educação

Centro de atendimento 
a adolescentes precisa 
de mais estrutura

Cidade precisa de regularização fundiária

Um espaço para acolher as mulheres

O desafi o dos fi nanciamentos para a 
educação e a conjuntura da área são alguns 
dos temas debatidos na 17ª Sessão do Fórum 
Permanente de Controle e Fiscalização dos Re-
cursos da Educação, realizado nos dias 30 de 
junho e 1 de julho, na Lapa. O Fórum desen-
volve um trabalho dedicado à discussão com 
a comunidade e os conselhos sobre formas de 
aprimorar a aplicação e o controle social sobre 
os recursos públicos destinados à educação, 
principalmente do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profi ssionais da Educação. 

Como presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania, o deputado Tadeu Veneri 
visitou o Centro Integrado de Atendimento ao 
Adolescente Infrator, no bairro Capão da Imbuia, 
em Curitiba. Participaram da visita os defensores 
públicos Marcelo Lucena Diniz, Thaisa Oliveira 
dos Santos e Cintia Azevedo dos Santos. 

Veneri e os defensores foram verifi car 
as condições de funcionamento da unidade 
que atende, em média, cem adolescentes, en-
tre alunos provisórios e sentenciados.

Um das preocupações expressas duran-
te a visita foi a defi ciência de estrutura para 
atender de forma adequada os adolescentes 
por faixa etária e tipo de infração. Há uma 
difi culdade estrutural para separar os aloja-
mentos, o que acaba prejudicando a função 
reeducativa do espaço já que convivem jovens 
de várias idades e em etapas diferentes de 
desenvolvimento, além de distintas formas e 
graus de confl ito com a lei.

A moradia é um dos direitos sociais, do 
qual muitas famílias estão excluídas no selvagem 
processo de urbanização das nossas cidades. Mais 
de sessenta mil famílias vivem em áreas irregula-
res, em Curitiba.  A regularização fundiária é uma 
das políticas públicas necessária para garantir o 
direito à moradia. A observação foi feita pelo de-
putado Tadeu Veneri durante pronunciamento na 
Assembleia Legislativa sobre o drama das cercas 
de  oitocentas famílias da Ocupação Tiradentes, na 
Cidade Industrial de Curitiba, que estão ameaçadas 
de despejo.

Recente decisão judicial ordenou a retirada 
das famílias da área, cuja propriedade está sendo 
reclamada pela massa falida de uma empresa, a 
Stirps Empreendimentos e Participações Ltda, que 
sublocou o terreno para outra companhia, a Es-

O deputado Tadeu Veneri participou em ju-
nho da inauguração da Casa da Mulher Brasileira, 
no bairro Cabral, em Curitiba. É a terceira unida-
de no país, que faz parte do programa Mulher 
Viver sem Violência, desenvolvido e executado 
no governo da presidente Dilma Rousseff. “As 
mulheres precisam de políticas públicas para am-
pará-las contra a violência que ocorre em todas 
as classes sociais”, disse Veneri. Em 2012, Curitiba 
ocupava o 4° lugar no ranking das capitais com 
maior número de assassinatos de mulheres.

A Casa é um centro de atendimento inte-
grado dedicado ao acolhimento e atendimento 
das mulheres vitima de violência. O espaço reú-
ne em um único local os serviços de atendimen-
to às mulheres em situação de violência, que 
costumam funcionar isoladamente. O governo 
da presidente Dilma investiu R$ 10 milhões na 
obra e transferiu R$ 4 milhões à Prefeitura para 
a manutenção da Casa, que também recebeu 
recursos do governo do Estado e da prefeitura 
de Curitiba. 

Veneri visitou as 
instalações do Centro

Veneri e as lideranças dos movimentos de mulheres
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De acordo com a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República, 
o Brasil registrou, nos dez primeiros meses de 
2015, 63.090 denúncias de violência contra a 
mulher – o que corresponde a um relato a cada 
7 minutos no País.

Entre estes registros, quase metade corres-
ponde a denúncias de violência física e 58,55% 
foram relatos de violência contra mulheres negras.

Com taxa de 4,8 homicídios por 100 mil 
mulheres, num grupo de 83 países, o Brasil 
ocupa a 5ª posição, segundo dados da Organi-
zação Mundial de Saúde. As taxas do Brasil são 
muito superiores às de vários países: 48 vezes 
mais homicídios femininos que o Reino Unido; 
24 vezes mais homicídios femininos que Irlan-
da ou Dinamarca; 16 vezes mais homicídios 
femininos que Japão ou Escócia. 

sencis Soluções Ambientais. Foi a partir de uma 
ação movida pela Essencis que a Justiça concedeu 
a reintegração de posse da Vila Tiradentes, poste-
riormente suspensa. “Mas o problema permanece 
e todas as famílias que vivem em áreas ocupadas 
sofrem com a insegurança e a falta de perspectiva 
de ter um lugar para morar”, disse Veneri. 

Alguns dos moradores da Ocupação Tira-
dentes estão há mais de dez anos na fi la da Cohab, 
a companhia habitacional de Curitiba, à espera de 
inserção em um dos programas de moradia popu-
lar. O Projeto de Lei do Aluguel Social é uma das 
reivindicações do Movimento Popular por Moradia 
(MPM). A proposta é que a prefeitura ofereça uma 
ajuda fi nanceira para aluguel de moradias destina-
das a cidadãos carentes e em situação de emer-
gência habitacional. 
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