
11 ABRIL 
DIA ESTADUAL DE LUTA UNIFICADA DOS ALUNOS, DOCENTES E 

TÉCNICOS DAS UNIVERSIDADES CONTRA OS ATAQUES DO 
GOVERNO BETO RICHA  

  

O Governo Beto Richa, além do calote na reposição salarial dos servidores estaduais, 
prevista legalmente para janeiro e maio de 2017, resolveu implementar medidas que 
desrespeitam a autonomia universitária e afetam a qualidade dos serviços prestados nas 
universidades paranaenses. O constante corte nas verbas de custeio, juntamente com 
os arrochos que o governo vem provocando nas instituições, tendem a promover a 
precarização do ensino superior público no Paraná. Os serviços prestados à sociedade 
estão sendo dizimados e a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão passam pelo 
mesmo processo de precarização. 

Para demonstrar a insatisfação da comunidade universitária contra tais medidas, os 
alunos, docentes e técnicos das universidades estaduais escolheram o dia 11 de abril 
como o “Dia Estadual de Luta Unificada dos Docentes e Técnicos das Universidades 
contra os ataques do Governo Beto Richa”. A paralisação foi proposta pelo Comitê 
Estadual em Defesa das Universidades Públicas do Paraná. A decisão do comitê foi 
tomada em reunião no dia 31 de março, em Curitiba, com objetivo de unificar a luta no 
estado e aglutinar forças da comunidade acadêmica e da sociedade como um todo, para 
denunciar e barrar os desmandos do atual Governo. 

A intenção é que os três segmentos da comunidade universitária (estudantes, 
docentes e técnicos) sejam informados e possam discutir os problemas enfrentados 
pelas universidades estaduais do Paraná. Trata-se, sobretudo, de um enfrentamento a 
um projeto de desmonte que precariza as condições de trabalho e adianta o processo de 
privatização do ensino público superior. 

É preciso construir uma ampla unidade dos três segmentos da comunidade 
universitária (estudantes, docentes e técnicos) para construir a resistência aos ataques 
do Governo Beto Richa.  

DIGA NÃO À DESTRUIÇÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS! 

NENHUM DIREITO A MENOS! 

 

COMITÊ EM DEFESA DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DO PARANÁ 
 

  

 

 

 


