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Luta pela data-base marca 2017
Ações na Justiça solicitam reposição inflacionária

O

ano de 2017, sem dúvidas, foi marcado pelo engajamento do Sintesu em busca do cumprimento da data-base. Trata-se de uma
mobilização intensa e comprometida que tem alcançado resultados positivos. Afinal, o Governo do Estado havia decretado a alteração
em 2015, mas, como não cumpriu o que havia prometido, os sindicatos
precisaram apresentar ações para lutar pelos direitos dos servidores.
As negociações com o Governo do Estado pela reposição inflacionária
infelizmente tiveram de ser interrompidas, pois não havia abertura para
o diálogo. Desse modo, os sindicatos precisaram se organizar e recorrer
à Justiça com a expectativa de que tudo seja resolvido.
Por meio de assembleia, foi decidido que as ações judiciais seriam
individuais, tendo em vista que uma mobilização coletiva poderia tramitar com mais lentidão, demorando cerca de cinco anos para ser julgada,
enquanto a individual tem um prazo menor.
De acordo com o presidente do Sintesu, Danny Jessé Nascimento:“As
ações de Irati já estão tendo ganho de causa em primeira instância. Em
Guarapuava ainda não saiu nenhuma decisão, pois as ações foram enviadas para manifestação da Unicentro. Após isso, já devemos ter uma
decisão da Justiça”.
Cada vitória é comemorada como um passo importante no combate
ao calote praticado pelo Governo do Paraná contra os servidores públicos. Isso porque a data-base é um direito previsto em lei e os indicadores revelam que o governo possui capacidade para arcar com os
seus compromissos.

Ações

O Sintesu entrou com várias ações na Justiça cobrando a reposição da
inflação, conforme o previsto na Lei nº 18.493/2015 (negociação feita para
encerrar a greve realizada em 2015), com reposição inflacionária em janeiro
de 2016, em janeiro de 2017 e um adicional de 1% em maio de 2017, para
compensar as perdas do período. Na Lei Orçamentária de 2017, todavia, o
governo suspendeu o pagamento.
“O Sintesu sempre esteve aberto ao diálogo. Participamos de inúmeros
debates com o governo e sempre nos posicionamos para discutir possibilidades e avaliar previsões para a reposição. No entanto, não há boa vontade
por parte do governo. Buscamos inúmeras vezes achar uma solução em conjunto, mas existem secretários do governo que agem como se fossem donos
do Estado, atuando com a prepotência e a arrogância que não condizem
com um regime democrático”, criticou o presidente do Sintesu.

Novos ataques

Assembleia no sindicato deliberou sobre ação judicial

Em outubro de 2017, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou
mais uma ofensiva contra os servidores estaduais, com o Projeto de Lei
556/2017, que pode deixar os servidores estaduais sem reajuste salarial até
2019. Ou seja, três anos seguidos sem receber sequer a reposição inflacionária. O governo já deve aos trabalhadores 8,53% de reposição da inflação,
previstas em Lei, de 2016 e 2017.
Os sindicatos que integram o FES (Fórum de Entidades Sindicais do
Paraná) entendem que as ações do governo não são apenas ataques aos
servidores públicos, mas fazem parte de uma ofensiva para desmonte do
serviço público, com consequente privatização e/ou terceirização de setores como a saúde, educação e segurança, prejudicando toda a prestação
dos serviços à população.
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2018: novo ano, velhas batalhas!
Um novo ano está chegando e com ele a expectativa de reconhecimento do serviço público como base essencial para que a sociedade tenha um atendimento digno, seja na educação, na saúde,
na segurança ou em qualquer outra área. Porém, se por um lado
2018 chega renovando os ares e trazendo esperança de um futuro
melhor, de outro traz com ele velhas lutas, desencadeadas pela
necessidade do governo em sugar o trabalhador e em desmantelar
o serviço público, propondo, nas entrelinhas, um estado mínimo
para a sociedade.
Quando fizemos o informativo com a retrospectiva de 2016, já
vislumbrávamos o quanto precisamos de “sindicatos e sindicalizados cada vez mais unidos e preparados para a mobilização”. O
Sintesu sempre partiu da proposta que o debate é essencial para
que os problemas sejam enfrentados, mas provou, em 2017, que
nunca abaixará a guarda para os ataques do governo. Estamos
dispostos a dialogar, mas também estamos prontos para a luta.
Esperamos um novo ano diferente, com reconhecimento do trabalho do servidor público e investimento nos serviços essenciais
à toda a sociedade, como educação, saúde, segurança, dentre outros. Que os direitos sociais não sejam ainda mais tolhidos e que
possamos atuar exclusivamente em prol da educação superior.
Queremos que 2018 seja melhor, mas estamos prontos
para continuar as batalhas que hoje nos rodeiam.
Continuaremos lutando pela educação superior pública, gratuita e de qualidade. Seguiremos buscando condições ideais para
que docentes e agentes universitários possam realizar suas atividades sem que precisem se preocupar com os devaneios de governantes que em nada se preocupam com a sociedade e com o
trabalhador.
Continuaremos dialogando, lutando e levando a informação
aos servidores e alunos da Unicentro. Esta é uma das nossas propostas e acreditamos que assim estamos atuando em prol daqueles que fazem parte da Universidade e também de toda a sociedade regional.
Enfim, esperar que nossos governantes recuperem o juízo e
comecem a atuar em prol da sociedade parece algo distante. Mas
ainda podemos ser mais participativos, atuantes e unidos. O Sintesu só existe porque docentes e agentes universitários sabem a
importância do ensino superior público e de qualidade, fazendo
com que fecunde, na Unicentro, uma incansável busca pelo desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão.
Que em 2018, professores e agentes universitários estejam ainda
mais unidos e fortes, preparados para atuar e também para lutar
pelo futuro da nossa sociedade.
Nenhum direito a menos e tenham uma boa leitura!

				
			

Gestão 2015-2019
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AÇÃO

Sintesu em movimento

Fevereiro
Reunião na Casa Civil, em Curitiba

Março
Ato contra a reforma da Previdência Social: “Reaja agora ou morra trabalhando!”

Abril
Reunião com a Apiesp

Maio
Reunião dos COU’s das IEES em Londrina

Maio
Reunião na Seti, em Curitiba

Julho
Negociações entre FES e Governo do Estado

Agosto
Série de reuniões em Curitiba

Outubro
Mobilização realizada pelo FES em Guarapuava

Maio
Plenária do Fórum das Entidades Sindicais do PR

Agosto
Assembleia sobre data-base

Dezembro
Plenária de planejamento para 2018 do FES
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MELHORIAS

Um sindicato cada dia melhor para você

Durante 2017 trabalhamos enfaticamente na divulgação do
trabalho realizado coletivamente, com foco absoluto na questão sindical, reforçando nosso papel de apoio ao servidor e
atraindo mais pessoas para a luta.
Vale ressaltar que os sindicalizados também encontram
vantagens em fazer parte desta história, como o exclusivo clube de benefícios, que concede descontos em diversos estabelecimentos comerciais de Guarapuava e Irati, além do escritório de advocacia, que realiza uma assessoria qualificada. “O
nosso objetivo é sempre ter um contato próximo com o sindicalizado, pois o Sintesu é a instância de defesa dos docentes e
agentes universitários”, acrescentou o presidente do Sintesu,
Danny Jessé Nascimento.

Novos benefícios

As melhorias também alcançaram a parte estrutural, tendo
em vista que a partir de agora a churrasqueira da sede estará aberta aos sindicalizados, com capacidade para 20 pessoas
e necessidade de agendamento prévio. “Estamos disponibilizando um espaço totalmente equipado. É mais um atrativo
e que faz com que o sindicalizado note, ainda mais, que o
Sintesu é dele e, também, de todos que confiam e fazem parte
desse segmento da luta e defesa dos interesses dos docentes
e agentes universitários da Unicentro”, declarou Danny.
Outras melhorias foram feitas no prédio. O auditório recebeu a implantação de sistema de som. Além disso, está sendo
finalizado o elevador de acessibilidade, num investimento de
aproximadamente R$ 30 mil.
O Sintesu está crescendo e se fortalecendo, graças ao seu
apoio. Visite-nos e confira as novidades!

Churrasqueira para 20 pessoas

Sistema de som no auditório

Elevador de acessibilidade

As Universidades Estaduais e o
desenvolvimento regional do Paraná
A versão PDF da
obra pode ser
baixada no site do
sindicato:
http://sintesu.
org.br/
wp-content/
uploads/2017/12/
as-universidades-estaduais-e-odesenvolvimento
-regional-doparana.pdf

Recomendado para todos que buscam informações sobre a importância das
IEES do Paraná, o livro “As Universidades Estaduais e o desenvolvimento regional
do Paraná” é um apanhado analítico rico em informações sobre o papel das universidades na geração de emprego, renda, tecnologias, formação de capital humano
e bem-estar populacional.
Um dos diferenciais desta coletânea se refere ao uso de metodologias alternativas, como insumo-produto, estimativas econométricas e construção de indicadores. Essa gama diferenciada de instrumentos permite não só ratificar resultados
encontrados, mas também proporcionar um entendimento mais abrangente por
parte do leitor.
A obra é resultado dos trabalhos elaborados por pesquisadores de instituições
estaduais de ensino superior paranaenses com o objetivo de identificar o impacto
das universidades no desenvolvimento do Paraná.
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NOSSOS DIREITOS

Tide dos docentes continua em pauta

Um tema que também ganhou destaque em 2017 foi o Tide (Tempo
Integral de Dedicação Exclusiva). O Sintesu segue acompanhando a situação e novidades devem vir à tona no início do próximo ano.
O posicionamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) pode causar dificuldades aos professores que estão se aposentando, tendo em
vista que a incorporação proporcional resultaria em perdas salariais. Há
desconfiança de que uma alteração como esta resulte em desmonte da
carreira do professor do magistério superior, com consequente queda no
desempenho das universidades, tendo em vista que muitos avanços ocorrem justamente pela dedicação exclusiva dos docentes, que participam
de projetos de pesquisa e extensão.
“Além disso, há receio de que o tema seja ampliado também para
aqueles que são efetivos, acarretando em uma perda de aproximadamente 20% na remuneração dos professores”, acrescentou o presidente
do Sintesu, Danny Jessé Nascimento.

De acordo com Danny, o Comitê em Defesa das Universidades Públicas
do Paraná negocia para que um projeto de lei, regularizando a situação
do Tide como regime de trabalho, seja encaminhado à Alep (Assembleia
Legislativa do Paraná). “A Paraná Previdência se mostrou favorável ao
projeto de lei (PL), até porque esse PL pode resolver problemas de distorções a médio e longo prazo, onde irá gerar lucro para a previdência do
Estado”, acrescentou.
O Governo do Paraná, entretanto, por meio da Secretaria da Fazenda, alega que enquanto as universidades não mandarem toda a documentação para a inclusão no sistema RH Meta 4 (programa que realiza
pagamentos do Executivo estadual), o Tide não será encaminhado. O
Conselho Universitário (COU) da Unicentro aprovou o envio da documentação solicitada pelo governo, porém, se colocou contrário à implantação do sistema, tendo em vista que isso afetará a autonomia da
universidade.

Não concessão de Tide aos colaboradores
prejudica o ensino superior
Além dos constantes ataques ao Tide dos docentes efetivos, o
Governo do Estado impôs, por meio de Decreto, que não seja mais
concedido o Tide aos professores colaboradores.
Desde que a medida foi recebida na Unicentro, o Sintesu se posicionou contrário a ela. Inclusive, produziu documento e protocolou
ao COU (Conselho Universitário) pedindo que não acatasse o Decreto, pois isso prejudica o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e extensão na universidade, bem como gera um retrocesso no
desenvolvimento do ensino superior na Universidade, que necessita, e muito, da atuação e qualidade dos professores colaboradores.
No entanto, o COU acatou o Decreto e a medida já afeta a categoria.
O Sintesu mantém o entendimento da necessidade de retomar
a concessão do Tide aos colaboradores e, para 2018, buscará
intensificar ainda mais a luta nesse sentido.

Sintesu participou de inúmeras reuniões, debatendo assuntos de
interesse de docentes e técnicos, dentre eles, o Tide.

Tide dos agentes universitários tem
parecer favorável do Ministério Público
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) abriu no início deste ano uma
Tomada de Contas Extraordinária (Processo 767.241/16) para averiguação do pagamento da gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva (Tide) aos agentes universitários da Unicentro.
Tanto o Sintesu quanto a administração da Unicentro realizaram ações
para demonstrar a regularidade do Tide e, no mês de outubro, o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná (MPC-PR), através de parecer,
destacou que os argumentos apresentados mostram que o pagamento
do Tide aos agentes universitários está amparado na Lei n. 6.174/70 e no

Decreto Estadual n. 22.490/71.
De acordo com o MPC, “os pagamentos por Tide realizados pela Unicentro – consoante defesa dos interessados – estão, pois, respaldados em
lei e não sofrem quaisquer irregularidades”.
Agora, o processo segue para o relator, que irá fazer sua avaliação e
dar prosseguimento ao trâmite.
A diretoria do Sintesu entende que essa é uma grande conquista
para que os fatos sejam esclarecidos e para que o Tide seja plenamente
reconhecido.
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MOBILIZAÇÃO

Sintesu atua incansavelmente contra
a Reforma da Previdência
Outra campanha realizada pelo Sintesu, no decorrer do ano, foi contra
a Reforma da Previdência. A diretoria do sindicato entende que a maneira
como esta reforma está sendo conduzida é apenas uma cortina para tapar
o rombo causado pelos desvios e pela má gestão do dinheiro público. Além
disso, sabe-se que o governo federal vem fazendo, na surdina, campanhas
para abater a dívida das grandes empresas com a Previdência.
Não se pode permitir que a população seja enganada e pague pelos
erros da política econômica e pelos interesses financeiros que em nada
lhes beneficia. Pelo contrário, a conta das ineficiências do governo e
do mercado sempre recaem sobre o povo, enquanto os verdadeiros
privilégios da elite econômica nunca são afetados.
Mas se é mesmo necessária um reforma, por que o governo teme tanto
uma auditoria das contas governamentais, que mostre realmente onde
estão os rombos?
Ou seja, para que haja uma Reforma da Previdência real é necessária,
antes, uma profunda, minuciosa e democrática auditoria na Seguridade
Social, assim como é fundamental uma auditoria das contas do governo.
Somente um debate social, que parta da efetiva realidade das contas públicas, poderá estabelecer de forma legítima e adequada a extensão dos
eventuais ajustes necessários.

Desvinculação das Receitas da União (DRU)

Um dos grandes gargalos da conta da Seguridade Social (e que não é
preciso ser um economista para notar) é a saída de recursos por meio da
DRU, que nada mais é que a retirada de parte considerável (atualmente,
30%) das receitas da Previdência e a livre utilização desses recursos em
outras despesas governamentais.

Cálculos de especialistas indicam a supressão de cerca de 500 bilhões
de reais da Seguridade Social, via DRU, entre 2006 e 2015 (http://www.anfip.org.br/doc/publicacoes/Documentos_01_02_2017_08_39_19.pdf). Uma
importantíssima indagação se impõe. Por que retirar recursos volumosos
de uma área apontada, no discurso governamental, como deficitária?
Algumas conclusões básicas podem ser apontadas a partir da análise
da DRU: 1) se não existisse essa desvinculação de recursos, não haveria
déficit; 2) se não faltassem recursos, não seria necessário fazer reformas
nos direitos conquistados pelos trabalhadores.

Outras medidas esquecidas pelo governo

É incrível como os defensores da Reforma da Previdência, praticamente,
se esquecem de citar as medidas organizadas e sistemáticas contra a sonegação fiscal, o planejamento tributário, a recuperação dos valores inscritos
em Dívida Ativa, as fraudes e os privilégios inseridos na legislação.
Essas informações e outras de igual importância para o entendimento
da questão (por exemplo, partes importantíssimas da política econômica,
como as vertentes monetárias e cambiais) são subtraídas do debate público por razões políticas bem definidas, notadamente para facilitar o ataque
aos direitos dos trabalhadores do setor público e do setor privado.
Enfim, uma reforma feita às pressas, sem uma auditoria geral da Previdência e das contas públicas, sem uma análise do verdadeiro rombo nas
contas governamentais e sem amarras econômicas com as grandes empresas (principalmente, os bancos) não corrigirá o problema, apenas fará
com que políticos e empresas sejam beneficiadas. Não aceitaremos uma
reforma que, mais uma vez, colocará a conta dos sucessivos problemas de
gestão dos governos brasileiros nas costas do trabalhador.

Assunto mobilizou o
sindicato em diversas
ocasiões durante o ano
de 2017. Algumas
manifestações foram
realizadas para
ressaltar a
contrariedade dos
servidores públicos a
uma reforma que
não é transparente
e é conduzida de
maneira visivelmente
antidemocrática.
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LUTA

Para coordenação do FES, 2017 teve
conjuntura desafiadora de retirada de direitos
Para ressaltar a indignação contra desvios
de recursos públicos e
expor o posicionamento
do sindicato diante de
abusos do governo, foram
lançados, em parceria com
o FES (Fórum das Entidades Sindicais do Paraná),
outdoors sobre a temática
com o objetivo de atrair a
atenção da população. O
texto colocado em destaque era: “Quem desvia da
educação, da saúde e da
segurança não dá valor a
você. Chega de desvios!”.
O tema já foi trabalhado em ação conjunta com
os sindicatos que compõem o FES, no dia 24 de
outubro, quando representantes de diversos sindicatos se reuniram na Praça
9 de Dezembro, no Centro
de Guarapuava, e realizaram conversas e entrega
de materiais acusando os
desvios de recursos públicos por parte do governo
e também o descaso com
o serviço público, que
atinge, principalmente,
àqueles que mais precisam
desses atendimentos.

Campanha em outdoors

Ato na XV de Novembro

“O ano começou com
um calote do governo e,
a exemplo dos últimos
anos, foi marcado por
muita luta e
resistência”
Donizetti Silva
Coordenação FES
Direção SindiSeab

O ano foi desafiador para o FES (Fórum das Entidades Sindicais
do Paraná), do qual o Sintesu faz parte. Na opinião do coordenador
Donizetti Silva, também membro da direção do SindiSeab, a conjuntura desfavorável aos trabalhadores é reflexo do golpe que foi dado
na política brasileira com a retirada de uma presidenta democraticamente eleita e estabelecimento de um presidente que atua em favor
de uma pequena elite.
Em nível nacional, o FES faz o enfrentamento contínuo das
reformas trabalhista e previdenciária, e luta contra outros vários
projetos de retirada de direitos, estando por diversas vezes com
representantes em reuniões em Brasília.
“Realizamos plenárias e mobilizações no Paraná também contra
o sucateamento do serviço público que afeta todas as áreas, em
especial educação, saúde, segurança, agricultura e meio ambiente”,
afirmou Donizetti.
O coordenador relembra que o Governo do Estado apenas pagou
a data-base sob muita pressão do funcionalismo. “Em 2013, para citar
um exemplo, tivemos uma das campanhas salariais mais caras dos
últimos tempos, com vários atos e acampamentos no Centro Cívico. Já em 2015, o governador não ‘pagou’ o reajuste da data-base
(maio) e após as grandes manifestações, greves dos servidores e
mobilizações junto à Assembleia Legislativa foi editada a Lei 18.493
de 24/06/2015, que estabelece um novo calendário de reajuste salarial, restabelecendo a data base em maio em 2017. Todavia, 2017
começou com um calote”.
Segundo ele, são preocupações do FES o adoecimento dos servidores públicos e a dilapidação que o governo do Paraná tem feito na Previdência. Sem falar no reajuste zero. “Os próprios números do Governo
do Estado demonstram a condição de pagar a inflação nos salários dos
servidores. Todavia, foi feita uma opção pelo calote”.
Por tudo isso, 2017 foi, a exemplo dos anos anteriores, de resistência. E 2018 será marcado por muita luta. Em dezembro uma reunião
de planejamento das atividades chegou à conclusão de que somente
manifestações com servidores nas ruas, como houve em 2015, serão
capazes de restabelecer a justiça e a isonomia no tratamento aos
servidores do Poder Executivo.

LOA prevê redução para universidades estaduais
Dando sequência à série de ataques às universidades estaduais e ao retrocesso, o Governo do Paraná propôs redução orçamentária das IEES para
o ano de 2018. Conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), que tramitou na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nos últimos meses do ano, a
redução do montante destinado às instituições será de R$ 93 milhões.
Isso representa uma diminuição de 3,91%. No que se refere aos servidores públicos, entretanto, o volume proposto é 4,26% menor. Assim, não
haverá dinheiro suficiente para pagar progressões e promoções. A iniciati-

va parece querer precarizar ainda mais o ensino superior.
Em discurso no plenário, o deputado Tadeu Veneri (PT) afirmou que,
como os recursos previstos são menores que os de 2017, faltará verba para
quitar os compromissos assumidos neste ano. O que chama a atenção é
que o governador tem dito que o Paraná é uma exceção entre os demais
Estados. Mas a verdade é que o governo promove o arrocho salarial, o não
repasse de recursos necessários para o funcionamento das universidades
e o fim de recursos para pesquisa.
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MEMÓRIA

Os recorrentes ataques do Governo
do Estado aos servidores públicos

Paraná quebrou antes dos
outros estados e tomou medidas
para que os trabalhadores
pagassem a conta da má gestão.
Agora, governo faz “cortesia
com chapéu alheio” e prega de
grande exemplo para os demais.
Servidores públicos, durante a prestação de contas do governo, na Assembleia Legislativa do Paraná. Novamente os trabalhadores foram atacados
O governador Beto Richa deixou claro, principalmente em seu segundo mandato, que trata os servidores públicos como inimigos. Por isso,
faz questão de divulgar na mídia informações contemplando inverdades
a respeito da situação financeira, acusando o funcionalismo de ser o
responsável por sua desastrosa gestão.
Diversas ações do primeiro escalão do governo comprovam que
existe uma verdadeira guerra contra os servidores dos variados setores
da administração, especialmente da educação, da saúde e da segurança.
A busca por manchar a imagem dos professores, por exemplo, mostra o
desrespeito com aqueles que tentam construir um Brasil melhor.
As cenas de violência do dia 29 de abril de 2015, em Curitiba, jamais
serão esquecidas pela população e compõem o retrato que o governador
deixará como legado. Autoritarismo, intolerância e mentiras para justificar atos brutais, que tiveram sequência com ações de retaliação, como
a reposição zero e o conluio com deputados estaduais para atacar outros direitos de quem atua diariamente para oferecer serviços públicos de
qualidade em todo o Paraná.
Somam-se a este quadro de abusos as constantes tentativas de acabar
com a autonomia das universidades estaduais, publicando falácias a res-

peito do custo de alunos e professores, criando mecanismos para tentar
interferir nas folhas de pagamento das IEES e silenciar aqueles que se
opõem ao seu governo. Para o governo, exigir os direitos previstos em lei
é querer demais.
Mas, se hoje o Governo do Estado alega estar muito bem economicamente, principalmente se comparado aos demais estados brasileiros,
lembremos que isso só é possível devido ao assalto que foi realizado ao
Fundo Previdenciário dos servidores públicos e também às medidas de
aumento do IPVA e do ICMS de mais de 95 mil produtos.
Ou seja, quem realmente pagou para o Paraná estar forte economicamente foi o trabalhador. E ainda temos que ponderar que essas medidas
só foram necessárias porque a atual administração quebrou o Paraná antes de qualquer outro estado, pois, em 2014, o Estado estava com inúmeros problemas financeiros e teve que realizar as medidas que impactaram
diretamente no bolso dos trabalhadores.
A um ano das eleições é possível que a partir de agora o tom fique mais
ameno, todavia, os servidores públicos e os sindicatos, como o Sintesu, se
lembram muito bem de todos os ataques sofridos e da falta de diálogo.
E a memória será a nossa voz!

