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 Nunca na história do Paraná tivemos um poder executivo tão ruim.  Segundo o 
Instituto Paraná Pesquisas a pedido do jornal Gazeta do Povo, o índice de aprovação 
ao (des) governo de Beto Richa é de 20%.  
 Embora tenha sido reeleito governador no primeiro turno, em 2014, com 
3.301,322 dos votos (55,67%) e de dizer que “o melhor está por vir”, cometeu um 
estelionato eleitoral por ter escondido da população o rombo das contas do Estado, 
que, no ano passado, chegava aos 4,6 bilhões de reais. 

Essa fraude se consolidou com a elevação de 40% na alíquota do IPVA, de um 
ponto percentual na do ICMS da gasolina, além do aumento de 12% para 18% ou 25% 
da alíquota do ICMS sobre 95 mil itens de consumo, por exemplo, eletrodomésticos, 
medicamentos, produtos de higiene, entre outros. Detalhe: O Paraná teve, em 
comparação com as demais unidades da federação, a maior receita líquida entre 
dezembro de 2010 e abril de 2014, totalizando 56%. 

E, ainda, na ânsia de sanar o rombo das contas do estado, por incompetência 
administrativa do próprio Richa no primeiro mandato (2011-2014), o tucano 
encaminhou o Projeto de Lei 252/2015 para votação nesta semana na Assembleia 
Legislativa. 

O objetivo do Projeto é transferir o pagamento de 33.556 aposentados, que 
estiverem com 73 anos ou mais até 30 de junho de 2015, para o Fundo Previdenciário. 
Com isso o governo não precisaria mais usar o dinheiro do tesouro, o que acarretaria 
uma economia anual de 1,5 bilhão.  

Esse Projeto de Lei não tem o respaldo da APP-Sindicato, que representa os 
(as) educadores (as) da rede estadual de ensino, e do Fórum das Entidades Sindicais 
(FES), porque se quer aprovar em regime de urgência. Hermes Silva Leão, presidente 
da APP-Sindicato, explica: “Não admitimos que o projeto seja votado com tanta 
pressa. Queremos o debate, pois temos a nossa proposta para o regime de 
previdência.” 

Mediante essa postura autoritária de Beto Richa, que conta, lamentavelmente, 
com o apoio da maioria do parlamento paranaense, a categoria dos (as) profissionais 
da educação da rede pública do Estado, que estava em estado de greve, decidiu 
retomar a greve nesta segunda-feira, 27. Marlei Fernandes de Carvalho, secretária de 
Finanças da APP-Sindicato e uma das coordenadoras do Fórum das Entidades 
Sindicais do Paraná, reforça: “Vamos enfrentar todo esse processo numa defesa 
legítima da nossa previdência.”  

Lembremos que em fevereiro passado ocorreram protestos de educadores (as) 
na Assembleia Legislativa contra o Projeto que promove alterações na previdência, 
nos quais alguns policiais que faziam a segurança e alguns educadores sofreram 
ferimentos. O Projeto foi retirado para reformulação. 

Reformulado, o famigerado Projeto da ParanáPrevidência retorna para 
votação. No entanto, inúmeros especialistas especificam que em menos de 30 anos a 
Previdência não teria mais condições de arcar com as aposentadorias dos (as) 
servidores (as). Sendo assim, a greve se justifica.  

Além do repúdio ao afogadilho da aprovação do Projeto, a categoria solicita 
que o Ministério da Previdência seja ouvido acerca das alterações que se quer 
realizar. Aliás, o próprio Ministério já emitiu um parecer técnico: 

 
(...) falta a apresentação dos elementos e estudos técnicos-atuariais que são 
indispensáveis para a avaliação dos resultados e impactos financeiros em 
conformidade com parâmetros prudenciais estabelecidos pela norma na 



perspectiva de sustentabilidade do RPPS e do Estado no curto, médio e longo 
prazo. 

 
 A clareza do documento do Ministério da Previdência é incontestável, ou seja, 
faltam informações satisfatórias para aprovação do Projeto de Lei, porém o (des) 
governo tucano insiste na emergência da aprovação do Projeto. Inclusive providenciou 
quase 900 policiais para fazer a guarda da Assembleia. Isto poderá ter consequências 
desastrosas, pois esperam-se 50 mil profissionais da educação advindos de várias 
regiões do Paraná. E, se for necessário, muitos desses profissionais destemidos 
ocuparão a Assembleia, a exemplo das ocupações de fevereiro, contra os desmandos 
do governo. Um cenário de conflitos se vislumbra, cujo culpado é, sem dúvida, Beto 
Richa.  

De acordo com Tadeu Veneri, deputado estadual pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) e líder da oposição, os servidores não são bandidos nem 
vândalos:  

 
O governo do Paraná está usando a Assembleia Legislativa para resolver um 
problema criado por quatro anos de gestão incompetente. Os servidores e 
todos aqueles que gostariam de assistir à votação do projeto do 
ParanáPrevidência  não são bandidos nem vândalos. E não podem ser 
tratados como tal como pretende o governo ao convocar o efetivo policial de 
Curitiba e Região metropolitana para cercar o prédio da Assembleia e impedir 
que os cidadãos presenciem a votação do projeto. Nem mesmo é justo com os 
policiais que também têm interesse no tema. 
 
Se a intenção era evitar tumultos, então, que se recorresse ao sistema de 
senhas para admissão as galerias. Afinal, trata-se de uma votação que diz 
respeito ao futuro de todos os servidores do Estado e é uma insanidade mantê-
los afastado do local onde ocorrerá a votação. Ainda mais porque o resultado 
da votação será público.  

 

 
Em Assembleia no Canadá 
Country Club, em Londrina, no 
último sábado, os (as) 
educadores (as), que estavam 
em estado de greve, 
decidiram retomar a greve 
nesta segunda-feira, 27. 
Crédito da imagem: APP-Sindicato.  

 
Neste domingo, a APP-Sindicato faz aniversário. 
Parabéns! Crédito da imagem: APP-Sindicato.  

 
 Repito: A postura desse (des) governo poderá ter consequências desastrosas. 
Rui Barbosa (1849-1923) diz: "Roubando a liberdade aos seus semelhantes, a si 
mesmo se rouba o déspota da sua tranquilidade." 
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