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Sinepe/PR recebe Stephanes Junior, Felipe Braga Côrtes e Ney Leprevost 

 

O Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe/PR) recebe nesta sexta (14), às 9h, os 

candidatos Stephanes Junior (deputado federal) e Felipe Braga Côrtes (deputado estadual), seguidos 

pelo candidato Ney Leprevost (deputado federal), às 11h, todos do PSD, em encontro com gestores 

educacionais para entrega do documento "Brasil do Futuro e Paraná do Futuro - Visões e Propostas das 

Escolas Particulares", elaborado pela FENEP e SINEPEs de todo o país. 

 

Herivelto Oliveira: corte de verbas e comissionados 

Recebido na manhã desta quarta (12), o jornalista Herivelto Oliveira (PPS), candidato a deputado 

estadual, falou sobre suas propostas se eleito para a Assembleia. "Tenho três propostas simples, que 

podem fazer toda a diferença. Mudanças que começam por mim: corte na contratação de funcionários 

comissionados, dos atuais 23 por deputado para no máximo 13 pessoas, o que daria uma economia 

mensal de R$ 40 mil somente na folha de pagamento. Também proponho a redução das verbas de 

gabinete, como o gasto de cerca de R$ 2 mil mensais com selos postais. E o terceiro compromisso é o 

de, pelo menos uma vez por mês, fazer uma live prestando contas do meu mandato. Quero relatar todo 

mês pros eleitores o que estou fazendo, minhas dificuldades, vitórias, ouvir as críticas e sugestões", 

afirmou Herivelto. 
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O candidato citou ainda a necessidade de se reduzir a burocracia que impede novos negócios e 

empreendimentos na área privada, especialmente as instituições de ensino. "Respeito muito os 

professores, tenho cinco tias professoras até hoje respeitadas pelas escolas onde passaram, o que não 

foi fácil por serem negras nos anos 1960. Estudei sempre em escola pública, do colégio até a faculdade. 

É curioso que a escola pública tenha tido essa primazia até o início dos anos 1990, quando a escola 

particular cresceu e explodiu até os índices atuais de 15 milhões de estudantes na rede particular". 

 

"Brasil do Futuro" 

Organizado em onze eixos que incorporam as propostas do setor, o documento apresenta ideias gerais 

que direcionam propostas para a educação brasileira. Questões críticas associadas à construção de um 

ambiente de negócios fértil para o desenvolvimento das empresas, associações e fundações 

(especialmente as instituições de ensino particulares) são contempladas. Sobre a temática da 

Educação, em si, novos modelos e abordagens de parcerias público privadas precisam ser pensados 

para o país dar o salto qualitativo de eficiência e eficácia, necessário para a construção de seu futuro. 

 

Todos os encontros são transmitidos ao vivo pela página do Facebook do SINEPE/PR para todas as 

regionais do Estado e ficam disponíveis no canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCJKEr706JmUzwnV773qZceA 

 

Até agora, desde 17 de julho, já foram recebidos pelo SINEPE/PR os seguintes candidatos: 

DEPUTADO ESTADUAL 
- Tico Kuzma 
- Sabino Picolo 
- Luiz Claudio Romanelli 
- Prof. Marcelo Guilherme 
- Michele Caputo Neto 
- Professor Euler de Freitas 
- Herivelto Oliveira 
 
DEPUTADO FEDERAL 
- Evandro Roman 
- Luiz Carlos Hauly 
- Professor Jester Furtado 
- Luciano Ducci 
 
SENADOR 
- Prof. Oriovisto Guimarães 
- Alex Canziani 
- Flávio Arns 
- Beto Richa 
- Luiz Adão Marques 
 
GOVERNADOR 
- Ratinho Junior 
- Cida Borghetti 
- Jorge Bernardi 
- João Arruda 

https://www.youtube.com/channel/UCJKEr706JmUzwnV773qZceA

