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 Tenho conversado com pessoas das mais variadas classes sociais e 
profissões. A maioria gostaria de ler nos jornais, ouvir no rádio, ver na televisão ou nas 
redes sociais a manchete: Beto Richa renuncia.  
 A rejeição ao (des) governo tucano é imensurável. Se após três meses do 
começo do segundo mandato a sua popularidade alcançava tão somente 20% da 
população, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, hoje deve estar próximo de 
zero.  
  Entre as causas da impopularidade estão o pacote de aumento de impostos 
(40% no IPVA e 50% no ICMS), o déficit nas contas públicas de 4,6 bilhões de reais 
no ano passado, a aprovação à bala (213 feridos no Centro Cívico), em regime de 
urgência, do Projeto de Lei que alterou a ParanáPrevidência dos (as) servidores (as), 
sem o respaldo dos sindicatos, e o descaso com os (as) educadores (as) que, neste 
ano, estão na segunda greve.  
 As maldades continuaram nesta semana. O (des) governo Richa anunciou na 
última quinta-feira, 14, o valor de 5% de reajuste no salário dos servidores (as), em 
duas vezes, o que não condiz com o valor da reposição da inflação dos últimos 12 
meses, cujo índice está próximo de 8,17%. Este é o reajuste coerente pedido pelos 
sindicatos.  Detalhes: O salário mínimo regional do Paraná teve o reajuste de 8,8% no 
dia primeiro de maio, mas para o funcionalismo oferece só 5%. Uma piada! Além de 
nem sequer ter cogitado no cumprimento da Lei do piso salarial nacional do 
magistério, ou seja, reajuste de 13,01% retroativo ao mês de janeiro, conforme 
determinação do Ministério da Educação. 
 Como era de se esperar, mandou também mensagens repressivas aos (às) 
profissionais de educação: O desconto dos dias parados para os (as) grevistas, 
processos contra os (as) diretores (as) “insubordinados (as)” das escolas. A APP-
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná declara: “O termo da 
insubordinação até é previsto em códigos militares e não cabe para a sociedade civil, 
ainda mais em pleno regime democrático como é o Estado brasileiro, a não ser que se 
trate de um Estado de exceção.” E encerrou as negociações com (as) servidores (as).  
 Mas retomando a famigerada Lei da ParanáPrevidência, de iniciativa de Richa 
e aprovada pela maioria dos parlamentares no dia  29 de abril, em meio ao massacre 
do Centro Cívico, o Ministério da Previdência na segunda-feira, 11, considerou 
irregular  a transferência do 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 precisa mais usar o dinheiro do tesouro (Fundo Financeiro), o que 
acarreta uma economia anual superior a 1,5 bilhão.  
  O Ministério da Previdência, que tem no comando Carlos Eduardo Gabas, foi 
enfático: A nova legislação repassa o encargo do pagamento das aposentadorias para 
as gerações vindouras, além do “frontal desacordo com a determinação do equilíbrio 
financeiro e atuarial” do sistema de previdência, como determina a Constituição. 
Lembrete: O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, por intermédio dos 
procuradores, já havia afirmado que a Lei é inconstitucional, ilegítima e ilegal.  
 O (des) governo Richa não deu atenção ao parecer dessas instituições e não 
está nem ai com os 33.556 servidores (as) que nunca contribuíram, o que, fatalmente, 
levará em 30 anos à falência do sistema.  
 Diante desses quadros de negação da educação e despóticos, os (as) 
dirigentes sindicais dos 29 Núcleos Sindicais e representantes do Conselho Estadual 
compareceram nesta sexta-feira, 15, na sede da APP-Sindicato, para a reunião do 
Comando de Greve que concluiu: 
  
 



Encaminhamentos aprovados no Comando de Greve: 

 

Fortalecimento dos atos/ações regionais como caminhadas, concentrações. 
  

Exposição das fotos do massacre nas praças e locais de concentração. 
  

Campanha contra as punições aos (às) educadores (as). 
  

Incentivar vídeos de apoio de pais, mães e estudantes à greve. 
  

Convencimento de deputados (as) sobre projeto da data-base que governo deve 
enviar na próxima semana. 
  

 
Mobilizações programadas: 

 

DATA HORA MOBILIZAÇÃO 

17/05 – domingo 9h Curitiba: ato público e panfletagem na feirinha do 
Largo da Ordem. 
 
Demais regiões: ações de panfletagem e conversa 
com a sociedade. 

18/05 – segunda-
feira 

  Atos em todo Estado em frente aos Núcleos 
Regionais de Educação (NRE). 

19/05 – terça-feira 9h Grande ato em Curitiba – com todas as categorias 
de servidores (as). 
  
Concentrações: Praça Santos Andrade (Interior) e 
Praça Rui Barbosa (Curitiba, região metropolitana e 
litoral). 
  

22/05 – sexta-feira - Indicativo de realização de Assembleia Estadual 
para avaliação da greve.  

 Fonte: APP-Sindicato. 

 
 Pensemos com Alan Basílio: “Quem luta contra qualquer tipo de sistema 
opressor ou ditador não é rebelde, é libertador.” 
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