
29 DE ABRIL: 4 anos do
Massacre no Centro Cívico

O 1º de Maio é uma
data de celebração inter-
nacional e de solidariedade
da classe trabalhadora. A
origem do Dia do Trabalho
estána lutapela jornada la-
boral diária de 8 horas tra-
vada pelos trabalhadores
norte-americanos em
1886, ao chamado dos sin-
dicatos, greves e protestos
que pipocaram por todo o
país. A intensa repressão
governamental, com bom-
bardeio aos protestos em
Chicago, que resultou na
morte de quatro protestan-
tes, marcou para sempre a
data no calendário de lutas
dos trabalhadores. Em
1889, a Segunda Internaci-
onal, organização mundial
da classe trabalhadora à
época, designou o 1º de
Maio o dia internacional a

ser observado pelo movi-
mento trabalhista. No ano
seguinte, trabalhadores,
com a anuência forçada
dos governos, assim o fize-
ram pela primeira vez em
todo o mundo.

No Brasil, nos últi-
mos tempos, bemcomoem
muitos outros países, esta
data tinha sido transfor-
mada num dia de formali-
dades sindicais, emqueum
pequeno número de sindi-
calistas marcavam a data
com eventos despolitiza-
dos. Entretanto, comache-
gadadacrise econômicaea
polarização denossasocie-
dade, o 1º de Maio tem se
tornado uma data cada vez
mais politizada. Aliado a is-
to, os recentes ataques
contra os trabalhadores:
emenda constitucional 95

(teto dosgastos sociais com
saúde e educação) , Refor-
ma Trabalhista, Terceiri-
zação ilimitada e a nefasta
Reforma da Previdência
(PEC 06/2019) , fizeram
com que as centrais sindi-
cais, sentindo o clima nas
bases, fizessemumchama-
do à classe trabalhadora
para atos unificados nas
principais cidades do país.

Esta ação é impor-
tantíssima. Não bastasse os
ataques vindos do governo
federal, no Paraná o gover-
no estadual está totalmen-
tealinhadocomaspolíticas
neoliberais que visam des-
truir serviços públicos e
privatizar empresas esta-
tais. O ataque aos serviços
públicos está materializa-
do nas recentes declara-
ções 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
somammais de 16% desde
2016) earetiradadedireitos
como licenças, quinquêni-
os, promoções e progres-
sões nas carreiras. Ao
mesmo tempo em que di-
zem não ter dinheiro para
saúde, educação, trans-
porte, cultura e lazer, es-
banjam recursos públicos
para o pagamento e amor-
tizaçãoda“dívida” pública,
tanto anível federal quanto
estadual. Não podemos
aceitar que quase metade
dos recursos sejampronta-
mente enviados para o sis-
tema financeiro, para
continuar a enriquecer
meiadúziade parasitas en-
quanto a população fica
com serviços públicos
muito aquém das necessi-
dades 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 or-
questrados pelo governo
doParaná. Nestemomento
de polarização e radicali-
zação da sociedade, espe-
ramos que o verdadeiro
espírito do 1º de Maio re-
nasça 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, ja-
mais serão vencidos”. No
1º de maio deste ano, mais
uma vez não temos o que
comemorar.Mas sigamosa
luta, pela defesade direitos
e contra o desmonte da
Previdência Social, que é o
dever da classe trabalha-
dora! Retroceder, jamais!

Professor(a) não tem o que
comemorar no 1º de maio

Neste 29 de abril, com-
pletam-se4anosdoMassacre
no Centro Cívico, pelo gover-
nador do Paraná, Beto Richa
(PSDB), contraservidorespú-
blicosemplenapraçapública,
em Curitiba. O ataque resul-
tou emcetenas de feridos pe-
laTropadeChoquedaPolícia
Mílitar armada com tanques,
cassetetes, balas de borracha,
gás de pimenta e cães contra
professores, estudantes e de-
mais categorias de servidores
públicosdoEstadodoParaná.
Na época, Richa usou a crise
fiscal para saquear a Parana-
previdência - fundo previ-
denciário dos servidores
paranaenses. O saque acon-
teceu comaconivência de 31
dos 54 deputados estaduais
ao aprovarem a Lei
18.469/2015, que causou o
rombo das contas dos servi-
dores, enquanto acontecia o
massacre na praça em frente
ao Palácio do Iguaçu, Assem-

bleia Legislativa, Tribunal de
Justiçae PrefeituraMunicipal
deCuritiba.

Com a conivência da
“Turma do Camburão”, refe-
rência à bancada governista
que chegou para votação na
Assembleia Legislativa escol-
tadadentrodeumcomburão,
RicharetiroudaParanaprevi-
dência R$ 140 milhões por
mês, que gerou até 2018 o
rombo de R$ 6,1 bilhões.
Quando Richadeixouo cargo
para concorrer ao senado em
2018,avice-governadoraCida
Borghetti (PP) assumiu o go-
verno 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 As-
sembleia Legislativa em regi-
medeurgência.

Alémdos saques, apro-
posta aprovada durante o

massacre desobrigou o Esta-
do da contribuição patronal
previdenciária. Sem esses re-
passesecomossaquesconse-
cutivos, o fundo previden-

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

marçode2018, avaliaramque
o fundodeve seesgotarem19
anos, deixando sob riscos a
aposentadoria de servidores
públicos do Paraná.

Paranánãopodeesquecer, paranuncamaisacontecer!
José Tramontim/Lente Quente
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É possível e necessário
barrar a Reforma da Previ-
dência. A prova cabal de que
aclasse trabalhadoraorgani-
zada e em luta pode fazer is-
so foidemonstradaháexatos
dois anos. No dia 28 de abril
de 2017, aelite parasitáriae o
governo golpista de Michel
Temer (MDB) estremece-
ram. Cerca de 40 milhões de
trabalhadores cruzaram os
braços e paralisaram o país
naquelaquefoiamaiorgreve
geraldahistóriadoBrasil. Di-
ante de tamanha demons-
tração de força, o governo
recuoudesuapropostadere-
forma constitucional para
atacar aPrevidênciaSocial.

O tão desejado sonho
dos banqueiros foi protelado
eumadesculpa(intervenção
militar no Rio de Janeiro) foi
usada pelo governo. Apesar

do ilegítimo Michel Temer
(MDB) ter desferido grandes
ataques à classe trabalhado-
ra (Reforma Trabalhista e
Terceirização irrestrita) , com
oferrenhoapoiodoSupremo
Tribunal Federal (STF), ele
não conseguiuefetuaramai-
or tarefaexigidapelo sistema
financeiro: a reformadapre-
vidência.

Com a chegada da ex-
trema-direita ao poder, após
uma das eleições mais sus-
peitasequestionáveisdahis-
tóriademocráticadoBrasil, a
nova Proposta de Emenda
Constitucional (PEC
06/2019) deReformadaPre-
vidência, apresentada em 20
defevereiropelogoverno Jair
Bolsonaro (PSL) e aprovada
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) dia 23 de
abril, foi “turbinada” exce-

dendo o ataque anterior-
mente planejado.

O desejo agora é fazer
um sistema previdenciário
aos moldes chilenos, onde a
maioria esmagadora dos
aposentados ganha menos
queumsaláriomínimoeata-
xa de suicídio de idosos é gi-
gantesca.

Como não há ameni-
zações que nos favorecem
emmédio e longo prazo, não
podemos aceitar arremedos
nestareforma.Temosdebar-
rá-la com luta.

É sabido que o sistema
financeiro não abre mão da
capitalização, muito menos
da desconstitucionalização
dotemaprevidenciário.Com
adesconstitucionalizaçãoda
Previdência Social, fica ga-
rantido a facilidade jurídica
para revisões periódicas da

idade mínima para conces-
são da aposentadoria (na
prática, aumentos regulares
naidademínimaparaseapo-
sentar) , aumentodaalíquota
de contribuição, fim da soli-
dariedade (repartição e se-
guridade social) , dentre
outros ataques aos princípi-
os fundamentais assegura-
dos pela Constituição
Federal.

Somente com luta, ou
seja, protestos, paralisações
eprincipalmentecomasgre-
ves gerais, enterraremos de
vezesseinfameataqueàclas-
se trabalhadora. Já fizemos
uma vez. Vamos fazer quan-
tas vezes foremnecessárias.

PeladerrubadadaPEC
do fim da aposentadoria do
Governo Bolsonaro, rumo à
GreveGeral!

É urgente barrar a Reforma da Previdência EXPEDIENTE

Informativo da Seção Sindical do

Docentes da Universidade Estadual

de Ponta Grossa -

SINDUEPG/Andes-SN.

Tel.: 42 3235 4106

secretaria@sinduepg.com.br

Gestão Luta Docente
2018/2020

Marcelo Ubiali Ferracioli

Presidente

Carina Alves da Silva Darcoleto

Vice-presidenta

Hebe Gonçalves

Primeira-secretária

Peterson Marino

Segundo-secretário

Arcelio Benetoli

Tesoureiro

Assessoria Jurídica:

Paulo Eduardo Rodrigues

OAB/PR 43.909

Tiragem: 2 mil exemplares

Impressão: Grafinorte

O último reajuste dos salári-
os dos servidores públicos do Exe-
cutivo do Paraná foi em janeiro de
2016. Até agora, as perdas já ultra-
passam 15%. Com os salários em
queda, os servidores sofremcoma

perdadopoderdecompraeascon-
sequênciasdissoemsuasvidasede
suas famílias.

No final de abril do ano cor-
rente, 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 emvalores nomi-
nais: paracadaR$ 1000 de salários
mensais, o servidor perde anual-
mente R$ 1.948,80 (salários) + R$
162,4 (13º) + R$ 54,13 (1/3 de féri-
as). Comisso, as perdas anuais pa-
ra cada R$ 1.000,00 de salário
mensal é de R$ 2.165,33 (confira a
tabelaao lado).

Os últimos dados fornecidos
pelo governo demonstramque 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 fazer frente

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.

Contraesse 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/asnaluta!
Unidossomosmais fortes!

Todos na luta pelo reajuste na data-base!
Comando Sindical Docente




