
 
 

 
 

NOTA DAS ENTIDADES SINDICAIS DO PARANÁ 

 

O FES- Fórum Estadual dos/as Servidores/as realizou uma reunião geral com 

as suas representações na noite de terça, 09 de junho de 2015, na APP-

Sindicato. 

 

Em discussão na ordem do dia 

- O movimento grevista dos/das servidores/as; 

 

- O substitutivo ao Projeto de Lei nº 421/2015 que tramita na Assembleia 

Legislativa do Paraná; 

 

- Os procedimentos e orientação unificada às entidades.  

 

As categorias entenderem que o processo de negociação chegou ao limite, é o 

momento de convocar assembleias para discutir e avaliar um 

reposicionamento das greves. Todos/as somos servidores/as, independente 

dos poderes. É unânime a insatisfação com o descumprimento da data base e 

o não zeramento da inflação de 8,17% em maio, uma afronta ao direito 

constitucional que, de forma clara e precisa, no inciso X do artigo 37 da Carta 

Federal, assegura a revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma 

data e sem distinção de índices.  

 

O substitutivo apresentado zera a inflação, mas provoca perda de massa 

salarial em 2015, que é indenizada com o percentual adicional de 1%, mas 

apenas a partir do reajuste previsto em janeiro de 2017, trazendo um arrocho 

salarial no período de maio a dezembro de 2015.  

 

O que se vê é que o desgoverno Beto Richa, que mentiu ao povo do Paraná 

afirmando, para ganhar a eleição, que “o melhor estava por vir”; que é o 

responsável direto pelo massacre dos/das servidores/as no dia 29 de abril; que 



 
 

assaltou à mão armada o dinheiro suado de nossas aposentadorias, é o 

mesmo que novamente ataca o bolso dos/as servidores/as. 

 

Inicialmente se pretendia dar 0% de data base, “tomando de assalto” sem 

devolução 700 milhões do funcionalismo para cobrir o rombo que é 

consequência dos desmandos já conhecidos, alguns deles investigados pelo 

GAECO. Até o momento nossa resistência reduziu esse montante para R$ 588 

milhões, obrigando o Governo a fazer a devolução, com juros e correções, 

conforme consta no substitutivo. 

 

Com o sentimento do dever cumprido, as categorias estão avaliando as 

greves, com absoluta compreensão de que essa proposta não é dos/as 

servidores/as, mas que cumprimos o nosso papel de resistência e de alerta à 

sociedade paranaense que, após o movimento grevista, é consciente que éi 

vítima de um estelionato eleitoral que tem um único objetivo, tentar implantar e 

perpetuar um projeto neoliberal no Estado do Paraná.  

 

O funcionalismo público do Estado do Paraná cumpre o seu papel na história 

do movimento sindical, está mais forte, mais unificado e mobilizado, em 

atendimento à população paranaense, e em defesa dos direitos de todos/as.  

 

Curitiba, 10 de junho de 2015. 

 

Assinam a nota 

Assuel - Sindsaúde - Sindiseab – Sindarspen – APPSindicato - Sinder - 

Sindijus – Sinteoeste - Sindsec - Sintespo - Sinteemar – Sintesu - Apra – 

Sindespol - Sipol – Sisdep - Upcb Bombeiros – Sinssp Pr – SindiMPPR – 

Unespar – Sindicontas – Sindiproladuel 

 

Coordenação Estadual do Fórum dos/as Servidores/as. 

Celso Aparecido Nascimento - Sinteemar 

Donizete Silva – Sindiseab 

Gracy Kelly Bourscheid - Sinteoeste 

Mari Elaine Rodella - Sindsaude 

Marlei Fernandes de Carvalho - APP-Sindicato 


