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Opinião: Calote de novo?

O governador Beto Richa 
realizou, em 2015, um ajuste 
fiscal no Paraná, fruto de uma 
má gestão em seu primeiro 
mandato. A população foi a 
mais atingida com o aumento 
de impostos. Já nós, servi-
dores, além do aumento de 
impostos, pagamos também 
com o corte da reposição sala-
rial e o confisco da previdência 
no dia 29 de abril, na batalha 
do Centro Cívico. O ajuste 
fiscal do governo retirou dos 
servidores, naquele ano, R$ 
1,8 bilhão da previdência e 
R$ 800 milhões da data-base, 
em maio. Aproximadamente 
70% dos novos recursos do 
ajuste fiscal foram obtidos à 
custa dos servidores.

Em 2016, o governo cum-
priu a reposição da inflação, 
mas houve perdas quando 
deixou de aplicar os avanços 
nas carreiras, principalmente 
do magistério, que tem os 
menores salários do Poder 
Executivo. Agora, afirma que 
o estado do Paraná está bem, 
apesar da crise financeira, ao 
mesmo tempo em que nega 
a reposição da inflação para 
2017. Não estamos falando de 
reajuste, e sim de reposição 

A intransigência do 
governo é evidente: zero 
de data-base. Realizou 
uma escolha política 
que exclui a maioria dos 
servidores

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA
DO NúClEO SINDICAl DE lARANjEIRAS DO Sul

A Presidente/a do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindicalizados/
as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical Laranjeiras do 
Sul, a ser realizada no dia 02/12/2016, às 19h na Sede do Núcleo Sindical situado à 
Rua Sete Setembro, 2500, Centro Laranjeiras do Sul, para tratar da seguinte pauta: 
1) informes das Negociações; 2) Mobilizações; 3) Eleição de Representantes de 
Base junto ao Conselho Estadual da APP e 5) Outros assuntos. 

Rosangela de Fatima RodRigues | Presidente – NS Laranjeiras do Sul

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA
DO NúClEO SINDICAl DE FOz DO IguAÇu

O Presidente da APP – Sindicato, Núcleo de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os (as) trabalhadores (as) em educação sindicalizados/
as para a Assembleia Regional Extraordinária, a realizar-se no dia 01 de dezembro 
de 2016 (quinta-feira), no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, Rua Silvino Dal 
Bó, 85 – Jardim Polo Centro, nesta cidade, às 17h45min em primeira convocação 
e às 18h15min em segunda convocação, com a seguinte pauta:
1 – Informes; 2 – Eleições de Representantes de Base junto ao Conselho Estadual 
da APP-Sindicato; 3 – Outros Assuntos.

 Fabiano PeReiRa seveRino | Presidente – NS Foz do Iguaçu

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA
DO NúClEO SINDICAl DE ARApONgAS

O Presidente do Núcleo Sindical de Arapongas, Manoel dos Santos Vidal, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Públi-
ca sindicalizados/as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical 
Arapongas, a ser realizada no dia 02/12/2016, na Sede do Núcleo Sindical, sito Rua 
Beija-Flor 511, Edifício Athenas, 4ºandar às 15h30minh primeira convocação, às 
16h00minh segunda convocação para tratar da seguinte pauta: 1) Eleição de Repre-
sentantes de Base junto ao Conselho Estadual da APP-Sindicato.

manoel dos santos vidal | Presidente – NS Arapongas

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA
DO NúClEO SINDICAl DE CIANORTE 

O Presidente do Núcleo Sindical de Cianorte, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública, sindicalizados/as para 
Assembleia Extraordinária Regional do Núcleo Sindical de Cianorte, a ser realizada 
no dia 02/12/2016, no Núcleo Sindical de Cianorte, sito a Av. América, 4719 - Centro 
- PR, 87200-288, em primeira convocação às 15h30min e segunda convocação às 
16h, para tratar dos seguintes assuntos: 1) Eleição dos Representantes de Base.

adeRizon amoRin | Presidente – NS Sindical Cianorte

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA
DO NúClEO SINDICAl DE pARANAguá 

O Presidente do Núcleo Sindical de Paranaguá, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados /as, para a Assem-
bleia regional extraordinária a realizar-se no dia 26/11/2016, na sede  da APP- Sindi-
cato/Paranaguá, sito à Rua  Nestor Victor, 380-  bairro,  29 de Julho Paranaguá-Pr., 
sendo a primeira chamada às 18:00 hr e em segunda às 18:30 hr. com a seguinte 
pauta. ● Informes;
● Eleição dos Delegados para o 33º. Congresso Nacional da CTE; ● Eleição dos 
Representantes de Base junto ao Conselho Estadual da APP-Sindicato.

Claiton luis da RoCha | Presidente – NS Paranaguá

das perdas inflacionárias.
Na nossa avaliação, até 

dezembro de 2016 teremos 
um crescimento de receita 
em torno de 6% na compa-
ração com 2015. O governo 
teve receitas extraordinárias 
neste ano com a venda da 
folha dos servidores (R$ 500 
milhões), as renegociações 
das dívidas com o governo 
federal (R$ 537 milhões), com 
a Copel-CRC (R$ 101 milhões) 
e com a repatriação de recur-
sos (R$ 107 milhões).

Ora, quem faz o serviço 
de atendimento à população? 
Estamos com problemas em 
todos os setores do serviço 
público: na saúde, educação, 
segurança pública, universida-
des, agricultura, meio ambien-
te etc. Esse governo coloca os 
servidores como os grandes 
vilões da escassez de recursos 
do estado. Quem tem de expli-
car o rombo de mais de R$ 4 
bilhões dos primeiros quatro 

anos que gerou a crise finan-
ceira do estado é o governador.

O governo se propõe, ago-
ra, a pagar somente a dívida 
das promoções e progressões 
de carreira dos servidores. 
Essa proposta custa aproxima-
damente R$ 1,4 bilhão e atinge 
cerca de 80 mil servidores. 
Quantos ficarão de fora? Mais 
de 113 mil aposentados (boa 
parte professoras primárias 
que têm baixos salários), 70 
mil servidores da ativa e 39 
mil contratados de forma tem-
porária, e que também têm os 
mais baixos salários do estado.

Exemplificando: as meren-
deiras e pessoas que fazem a 
limpeza – contratadas em regi-
me temporário, na sua maioria 
mulheres – ganham menos de 
um salário mínimo regional 
(R$ 1.148,40) e não recebem 
o valor suficiente para pagar o 
vale-transporte em Curitiba; ou 
seja, pagam para trabalhar. Es-
sas servidoras estão excluídas 

de receber qualquer reajuste 
pela proposta do governo.

Depois de um longo debate 
e para sair do impasse, nós, 
servidores, por meio do Fórum 
das Entidades Sindicais (FES), 
fizemos uma proposta partin-
do dos mesmos valores que 
o governo disponibilizou: R$ 
1,4 bilhão. De forma objetiva, 
escalonamos o zeramento da 
data-base e a implementação 
de promoções e progressões 
durante o ano de 2017. Mesmo 
não sendo esta a proposta 
ideal para os servidores, diante 
do cenário nacional, propuse-
mos algo viável.

A intransigência do governo 
é evidente: zero de data-base. 
Realizou uma escolha políti-
ca que exclui a maioria dos 
servidores. Confiscou nossos 
recursos debaixo de bombas, 
deixa o serviço público ainda 
mais precário, mantém os re-
cursos elevados do Judiciário 
e escolhe aqueles que menos 
têm para perseguir.

Esperamos que todos – 
principalmente os deputa-
dos estaduais, que votarão 
o projeto encaminhado pelo 
governo que exclui o reajuste 
da data-base – entendam que 
podem mudar essa injustiça. 
Estaremos presentes na luta 
no parlamento.

Marlei Fernandes de Carvalho, 
professora e pedagoga da rede 
estadual de ensino, é coordenadora 
do Fórum das Entidades Sindicais.
Artigo publicado no Jornal Gazeta do 
Povo, dia 22 de novembro de 2016.
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