29 DE ABRIL: 4 anos do
Massacre no Centro Cívico
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Paraná não pode esquecer, para nunca mais acontecer!
Neste 29 de abril, completam-se4anosdo Massacre
no Centro Cívico, pelo governador do Paraná, Beto Richa
(PSDB), contraservidores públicosemplenapraçapública,
em Curitiba. O ataque resultou em cetenas de feridos pelaTropade Choque daPolícia
Mílitar armada com tanques,
cassetetes, balas de borracha,
gás de pimenta e cães contra
professores, estudantes e demais categorias de servidores
públicosdoEstadodoParaná.
Na época, Richa usou a crise
fiscal para saquear a Paranaprevidência - fundo previdenciário dos servidores
paranaenses. O saque aconteceu com a conivência de 31
dos 54 deputados estaduais
ao aprovarem a Lei
18.469/2015, que causou o
rombo das contas dos servidores, enquanto acontecia o
massacre na praça em frente
ao Palácio do Iguaçu, Assem-

bleia Legislativa, Tribunal de
Justiça e Prefeitura Municipal
de Curitiba.
Com a conivência da
“Turma do Camburão”, referência à bancada governista
que chegou para votação na
Assembleia Legislativa escoltadadentrodeumcomburão,
Richaretirou daParanaprevidência R$ 140 milhões por
mês, que gerou até 2018 o
rombo de R$ 6,1 bilhões.
Quando Richa deixou o cargo
para concorrer ao senado em
2018,avice-governadoraCida
Borghetti (PP) assumiu o governo e, à beira de encerrar o
mandato, desferiu mais um
golpe contra o funcionalismo
público ao saquear, em 18 de
dezembro, cerca de R$ 450
milhões através do PL
402/2018, aprovado pela Assembleia Legislativa em regime de urgência.
Alémdos saques, aproposta aprovada durante o

Professor(a) não tem o que
comemorar no 1º de maio
O 1º de Maio é uma
data de celebração internacional e de solidariedade
da classe trabalhadora. A
origem do Dia do Trabalho
está na luta pela jornada laboral diária de 8 horas travada pelos trabalhadores
norte-americanos
em
1886, ao chamado dos sindicatos, greves e protestos
que pipocaram por todo o
país. A intensa repressão
governamental, com bombardeio aos protestos em
Chicago, que resultou na
morte de quatro protestantes, marcou para sempre a
data no calendário de lutas
dos trabalhadores. Em
1889, a Segunda Internacional, organização mundial
da classe trabalhadora à
época, designou o 1º de
Maio o dia internacional a

ser observado pelo movimento trabalhista. No ano
seguinte, trabalhadores,
com a anuência forçada
dos governos, assim o fizeram pela primeira vez em
todo o mundo.
No Brasil, nos últimos tempos, bemcomo em
muitos outros países, esta
data tinha sido transformada num dia de formalidades sindicais, em que um
pequeno número de sindicalistas marcavam a data
com eventos despolitizados. Entretanto, com achegadadacrise econômicae a
polarização de nossasociedade, o 1º de Maio tem se
tornado uma data cada vez
mais politizada. Aliado a isto, os recentes ataques
contra os trabalhadores:
emenda constitucional 95
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massacre desobrigou o Estado da contribuição patronal
previdenciária. Sem esses repassesecomossaquesconsecutivos, o fundo previden-

ciário apresentou deficit, ou
seja, os gastos com aposentadoria tornaram-se maiores
que o arrecadado. Projeções
da Paranaprevidência, em

março de2018, avaliaramque
o fundo deve se esgotarem19
anos, deixando sob riscos a
aposentadoria de servidores
públicos do Paraná.

(teto dos gastos sociais com
saúde e educação), Reforma Trabalhista, Terceirização ilimitada e a nefasta
Reforma da Previdência
(PEC 06/2019), fizeram
com que as centrais sindicais, sentindo o clima nas
bases, fizessem um chamado à classe trabalhadora
para atos unificados nas
principais cidades do país.
Esta ação é importantíssima. Não bastasse os
ataques vindos do governo
federal, no Paraná o governo estadual está totalmentealinhado comas políticas
neoliberais que visam destruir serviços públicos e
privatizar empresas estatais. O ataque aos serviços
públicos está materializado nas recentes declarações do governador
Ratinho Junior (PSD) e de
seus secretários. Ameaçam
os servidores públicos com
o não pagamento da data-

base (recomposição das
perdas inflacionárias que
somam mais de 16% desde
2016) earetiradadedireitos
como licenças, quinquênios, promoções e progressões nas carreiras. Ao
mesmo tempo em que dizem não ter dinheiro para
saúde, educação, transporte, cultura e lazer, esbanjam recursos públicos
para o pagamento e amortização da“dívida” pública,
tanto anível federal quanto
estadual. Não podemos
aceitar que quase metade
dos recursos sejam prontamente enviados para o sistema financeiro, para
continuar a enriquecer
meia dúzia de parasitas enquanto a população fica
com serviços públicos
muito aquém das necessidades básicas.
O SINDUEPG fará
sua parte para que a luta
não arrefeça, mas que ao

contrário se intensifique e
culmine com uma grande
greve geral para barrar a
Reforma da Previdência
em nível federal e impedir
os constantes ataques orquestrados pelo governo
do Paraná. Neste momento
de polarização e radicalização da sociedade, esperamos que o verdadeiro
espírito do 1º de Maio renasça com todo o vigor e
que a classe trabalhadora
possa mostrar sua força
para refrear os ataques e
conquistar um pouco mais
daquilo que lhe pertence.
Sigamos firmes em união:
“trabalhadores unidos, jamais serão vencidos”. No
1º de maio deste ano, mais
uma vez não temos o que
comemorar. Mas sigamos a
luta, pela defesa de direitos
e contra o desmonte da
Previdência Social, que é o
dever da classe trabalhadora! Retroceder, jamais!
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Todos na luta pelo reajuste na data-base!
O último reajuste dos salários dos servidores públicos do Executivo do Paraná foi em janeiro de
2016. Até agora, as perdas já ultrapassam 15%. Com os salários em
queda, os servidores sofrem com a

perdadopoderdecompraeasconsequênciasdissoemsuasvidasede
suas famílias.
No final de abril do ano corrente, com a inflação anual
(maio/2018-abr/2019) prevista

em 4,22%, as perdas chegarão a
16,24%. Para se ter uma ideia do
que essaperdasignifica, observe o
seguinte cálculo em valores nominais: para cada R$ 1000 de salários
mensais, o servidor perde anualmente R$ 1.948,80 (salários) + R$
162,4 (13º) + R$ 54,13 (1/3 de férias). Comisso, as perdas anuais para cada R$ 1.000,00 de salário
mensal é de R$ 2.165,33 (confira a
tabelaao lado).
Os últimos dados fornecidos
pelo governo demonstram que há
margem orçamentária suficiente
para o reajuste salarial. O próprio
líder do governo na Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep),
deputado Hussein Bakri, em
Audiência Pública realizada na
Alep em 27/02, afirmou que “a
situação atual e perspectivas
futuras são positivas. ‘A situação é
boa, o estado virou o ano com
recursos livres em caixa.
Evidentementehaveráumesforço
muito grande no sentido de
diminuiras despesas e fazerfrente

a dois vetores importantes: a
valorização do funcionalismo –
que precisa da reposição da data
base – e a contratação de novos
profissionais nas áreas da
Segurança e da Saúde, por
exemplo’” (site daAlep).
Sabe-se, ainda, que a saúde
financeira do Estado tem sido
construída às custas dos salários
dosservidoresedocaixadoParaná
Previdência. De 2016 para cá, a
apropriaçãoindevidadosrecursos
do fundo previdenciário já soma
mais de 4 bilhões de reais. Não
podemoscontinuarapagaroônus
dos desmandos governamentais.
Contra esse assalto efetuado
e oficializado pelos governos de
BetoRicha(PSDB) eCidaBorghetti
(PP), precisamos, por meio do
fortalecimento da organização e
daluta, exigiro reajustedosnossos
salários de acordo com o INPC
acumulado no período de
jan/2016 aabr/2019.
Todo/as naluta!
Unidos somos mais fortes!

É urgente barrar a Reforma da Previdência
É possível e necessário
barrar a Reforma da Previdência. A prova cabal de que
aclasse trabalhadoraorganizada e em luta pode fazer isso foidemonstradaháexatos
dois anos. No dia 28 de abril
de 2017, a elite parasitária e o
governo golpista de Michel
Temer (MDB) estremeceram. Cerca de 40 milhões de
trabalhadores cruzaram os
braços e paralisaram o país
naquelaquefoiamaiorgreve
geraldahistóriado Brasil. Diante de tamanha demonstração de força, o governo
recuoudesuapropostadereforma constitucional para
atacar a Previdência Social.
O tão desejado sonho
dos banqueiros foi protelado
e umadesculpa(intervenção
militar no Rio de Janeiro) foi
usada pelo governo. Apesar

do ilegítimo Michel Temer
(MDB) ter desferido grandes
ataques à classe trabalhadora (Reforma Trabalhista e
Terceirização irrestrita), com
oferrenhoapoiodoSupremo
Tribunal Federal (STF), ele
não conseguiuefetuaramaiortarefaexigidapelo sistema
financeiro: a reforma da previdência.
Com a chegada da extrema-direita ao poder, após
uma das eleições mais suspeitas e questionáveis dahistóriademocráticado Brasil, a
nova Proposta de Emenda
Constitucional
(PEC
06/2019) de ReformadaPrevidência, apresentada em 20
defevereiro pelo governo Jair
Bolsonaro (PSL) e aprovada
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) dia 23 de
abril, foi “turbinada” exce-

dendo o ataque anteriormente planejado.
O desejo agora é fazer
um sistema previdenciário
aos moldes chilenos, onde a
maioria esmagadora dos
aposentados ganha menos
queumsaláriomínimoeataxa de suicídio de idosos é gigantesca.
Como não há amenizações que nos favorecem
em médio e longo prazo, não
podemos aceitar arremedos
nestareforma. Temosdebarrá-la com luta.
É sabido que o sistema
financeiro não abre mão da
capitalização, muito menos
da desconstitucionalização
dotemaprevidenciário. Com
adesconstitucionalização da
Previdência Social, fica garantido a facilidade jurídica
para revisões periódicas da
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idade mínima para concessão da aposentadoria (na
prática, aumentos regulares
naidademínimaparaseaposentar), aumento daalíquota
de contribuição, fim da solidariedade (repartição e seguridade social), dentre
outros ataques aos princípios fundamentais assegurados pela Constituição
Federal.
Somente com luta, ou
seja, protestos, paralisações
eprincipalmentecomasgreves gerais, enterraremos de
vezesseinfameataqueàclasse trabalhadora. Já fizemos
uma vez. Vamos fazer quantas vezes forem necessárias.
PeladerrubadadaPEC
do fim da aposentadoria do
Governo Bolsonaro, rumo à
Greve Geral!
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