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O governador Ratinho 
Jr. que, ao final da última 
greve dos servidores(as), se 
comprometeu em manter 
a licença especial, enviou 
um projeto de lei para a As-
sembleia Legislativa que 
pretende extinguir o direito 
do funcionalismo. Essa é uma 
licença concedida após cinco 
anos de trabalho aos(às) 
servidores(as) públicos(as). 
É uma forma de compen-
sação pois estes trabalha-
dores(as) não têm acesso a 
vários direitos que os demais 
da iniciativa privada, como 
FGTS, aviso prévio, indeni-
zação por demissão entre 
outros. “O FGTS equivale a, 
aproximadamente, 8% do 
salário do contribuinte. Isso 
é praticamente um salário 
por ano que o trabalhador 
concursado não tem direito. 
Se colocarmos na ponta do 
lápis, os três meses de licença 
a cada 5 totaliza um valor 

menor que se o Fundo fosse 
pago. Compensa mais ao 
governo. Portanto isso não é 
um privilégio”, explica o es-
pecialista em direito Ludimar 
Rafanhim.

Nos últimos anos, o go-
verno do Estado deixou de 
autorizar os servidores e ser-
vidoras a usufruírem do direi-
to e agora alega que isso gera 
uma dívida para o Estado. 
“Governo desqualifica quem 
atende a população. Ele usa a 
televisão e gasta com propa-
ganda para nos desmoralizar. 
O governo mente ao apresen-
tar um passivo que não existe. 
Nós não queremos dinheiro, 
queremos direito de usufruir 
a licença.  Se  o Estado esta em 
pé é por conta dos inúmeros 
sacrifícios financeiros que nós  
servidores fomos obrigados 
a fazer”, afirma a professora  
Marlei Fernandes de Carva-
lho, Coordenadora do Fórum 
dos Servidores. Para o FES, 
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Governo do Paraná pretende acabar com direito dos(as) servidores(as) estaduais do Executivo

trata-se mais uma vez de uma 
afronta aos(às) servidores(as) 
do Executivo. “Já não basta 
o reajuste ser diferenciado 
para nós, agora quer acabar 
com mais um direito destes 
trabalhadores”, enfatiza.

O governo estadual tam-
bém divulgou informações 
falsas sobre a licença em 
outros Estados. “A licença é 
lei e continua sendo aplicada 
em pelo menos 24 unidades 
da federação. No Rio Gran-
de do Sul e Distrito Federal 
houve alteração mas não 
extinção do direito como o 
governador tem divulgado”, 
explica o proponente da au-
diência, deputado estadual 
Professor Lemos.

Na manhã de terça(10), 
centenas de servidores reu-
niram-se na ALEP para uma 
audiência pública que de-
bateu o tema juntamente 
com diversos deputados 
estaduais. À tarde, os ser-

vidores(as) devem procu-
rar demais deputados para 
entregar documento em 
que argumentam porque 
são contrários à proposta 
do governo. Participaram 
da audiência pública com 
falas na mesa principal em 
apoio aos(às) servidores(as): 
os(as) deputados(as) Profes-
sor Lemos (proponente da 
audiência) Arilson Chiorato, 
Luciana Rafagnin, Tadeu 
Veneri, Soldado Adriano 
José, Do Carmo, Delegado 

Recalcatti, Michele Caputo, 
Delegado Jacovós, Soldado 
Fruete. A coordenadora do 
FES, professora Marlei Fer-
nandes de Carvalho, o vice-
-presidente da Associação 
Dos Oficiais Policiais do Es-
tado do Paraná (Assofepar), 
o assessor jurídico Ludimar 
Rafanhim, o presidente do 
Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado do Paraná, 
Claudio Marques Rolim e 
Silva, e o integrante do FES, 
Ricardo Miranda.

Educador(a), você 
não está sozinho(a)

A APP-Sindicato, dentro da sua campanha “Educar, sim! 
Adoecer, jamais!”, chama a atenção para mais um problema que 
tem aumentado entre os(as) educadores(as) da rede pública pa-
ranaense: o suicídio.  Preocupada com esses fatos, a APP decidiu 
endossa a campanha “Setembro Amarelo”, de prevenção ao sui-
cídio e pela valorização da vida. Pois quando um(a) professor(a) 
ou funcionário(a) de escola adoece é sintoma que algo no ensino 
pode estar muito mal.

“A exploração do trabalho é uma das causas do adoecimento 
na nossa categoria. Temos professores com salas de aulas super 
lotadas e também funcionários que trabalham no limite da sobre-
carga. A estrutura de prevenção e tratamento não acompanhou 
a realidade das escolas públicas. O adoecimento mental e físico 
é uma realidade. Não bastasse isso, temos o assédio do governo: 
professores que adoecem, no ano seguinte perdem o direito a 
aulas extraordinárias. O governo ainda que retira o tempo de 
preparo das atividades, a hora-atividade e agora quer acabar com 
o descanso das licenças especiais. Isso frusta, sobrecarrega, de-
sesperança e adoece” explica o secretário de Saúde e Previdência 
professor Ralph Wendpap.

A APP-Sindicato trabalha em um mapeamento dos dados so-
bre o adoecimento da categoria na rede pública estadual de 2014 
para cá. “Estamos levantando os dados dos últimos anos para apre-
sentar um grande dossiê que fundamente nossas revindicações de 
criação de medidas de prevenção e de melhorias e ampliação da 
perícia e do atendimento prestado aos educadores”, reforça Ralph.

O Sindicato convida que você, educador(a) que sofre de algum 
mal físico ou mental, que envie seu relato para o e-mail secsaude@
gmail.com. Você não está sozinho(a) nesta batalha, o Sindicato tem 
arduamente lutado para que você tenha plenas condições físicas 
e mentais de desenvolver o seu trabalho.

Licença de servidores(as) não é privilégio, é direito!
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