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Na reunião do dia 22 de março, 
em Curitiba, entre sindicatos, 
reitores e o governo, o Secretário 

Alípio Leal (SETI) deixou claro que 
as perspectivas para o pagamento da 
reposição da inflação de 2010 “não eram 
boas”.

Confirma-se por enquanto o receio 
do Sindiprol/Aduel de que o governo 
aproveite a brecha da lei 15.512/2007, 
que condiciona a reposição, para violar 
o direito à revisão anual de vencimentos 
previsto no artigo 37 da Constituição 
Federal. Esta situação nos coloca diante 
da necessidade de preparar a mobilização 
e pressionar o governo a cumprir a lei, 
evitando que continuem se acumulando 
mais perdas.

É evidente que isto também atinge 
todos os servidores do estado que veem 
com apreensão a retomada da inflação 
e a deterioração do poder de compra 
dos salários. Seria óbvia, portanto, a 
preparação de um movimento unificado 

de todo o funcionalismo. Entretanto, o 
Fórum das Entidades Sindicais do Estado 
do Paraná, só na sua última reunião do dia 
16 de março resolveu marcar timidamente 
algumas ações para pressionar o governo. 
A timidez do Fórum decorre da avaliação 
que eles faziam até esse momento que a 
data-base estava garantida e não aceitaram 
a proposta do Sindiprol/Aduel de pautar a 
urgência de se iniciar, ainda em fevereiro, 
a mobilização.

Pelo contrário, diante da crítica 
explicitada no Papel do Professor de 
março de 2011, os sindicalistas que 
dirigem o Fórum exigiram a retratação 
do Sindiprol/Aduel, caso contrário, 
seríamos expulsos/suspensos desse 
Fórum. Ao invés de caminhar no sentido 
da unificação dos servidores para 
enfrentar o governo, os sindicalistas 
do Fórum colocam empecilhos a uma 
ação unificada. Excluem/suspendem 
precisamente o único sindicato que 
durante um ano tentou em vão reunir 

os sindicatos das Instituições de Ensino 
Superior para encaminhar unitariamente 
a decisão de uma pauta de reivindicações 
e aguardou até o último momento para 
protocolar a decisão de suas assembleias 
na perspectiva de conseguir a unidade. 
Excluem/suspendem um sindicato que 
teve papel decisivo na última grande 
greve contra o governo de Jaime Lerner.

Assembleia docente 

A diretoria do Sindiprol/Aduel 
convoca os docentes a reunirem-se em 
assembleia no dia 5 de abril às 9h30 
para avaliar o quadro estadual e definir 
os encaminhamentos a tomar na defesa 
de nossos salários. Na pauta também 

Governo não garante reposição da inflação de 2010 
Preparar a mobilização!
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Salários em pauta: Reunião na 
SETI com Secretário Alípio Leal, 
reitores e sindicatos.



Esclarecimento sobre a foto
Na página 8 do Papel do Professor de março de 2011 publicamos a foto errada (à esquerda). A imagem 

veiculada retratava sindicalistas que participam do Fórum, porém foi capturada em uma reunião dos 
sindicatos mistos com o Sindiprol/Aduel, realizada em Londrina, em 25 de janeiro de 2011. Publicamos 
aqui a foto  (á direita) que corresponde à reunião do Fórum, realizada em 16 e 17 de fevereiro de 2011, em 
Curitiba.
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Mais um capítulo da 
fragmentação da 

campanha salarial
Fórum das Entidades dos Servidores Estaduais suspende 

Sindiprol/Aduel em “resposta” ao último Papel do Professor

A reunião do Fórum do dia 
15 de março foi convocada 
para avaliar a reunião com o 

governo em que foi protocolada uma 
pauta de reivindicações; organizar a 
mobilização pela data-base e debater 
a representação dos servidores na 
Paraná-Previdência. Dois diretores 
do Sindiprol/Aduel participaram e 
no primeiro momento da reunião 
ajudaram a sugerir assembleias e outras 
atividades para preparar o dia 08 de 
abril como um dia de mobilizações no 
estado, uma resposta à indefinição do 
governo quanto à reposição das perdas 
do último ano. 

Apesar de termos participado 
ativamente da primeira hora de 
discussões relacionadas à organização 

da mobilização estadual em favor da 
data base, fomos surpreendidos com 
uma proposta de que nos retirássemos 
da reunião em função da matéria 
veiculada no Jornal Papel do Professor  
intitulada “Fórum despreza debate 
sobre as perdas salariais”. Acusados 
de desleais por termos nos posicionado 
criticamente à posição majoritária, 
fomos literalmente convidados a nos 
retirar após uma “votação” em que 
exigiam que nós nos retratássemos com 
relação á nossa avaliação da reunião. 

Disp onibilizamos aos que defendem 
outra posição o mesmo espaço no nosso 
jornal para a sua expressão, no entanto a 
oferta não foi aceita. Apesar do alerta de 
que a expulsão/suspensão do sindicato 
traria consequências negativas para 

o movimento dos servidores, por ser 
uma entidade séria, com peso político 
regional, os presentes votaram por 
esta medida. 

A diretoria do Sindiprol/Aduel 
encaminhará um ofício ao fórum 
defendendo a continuidade de sua 
participação nesse espaço. O fórum 
é apenas uma articulação política 
dos sindicatos para organizar lutas 
conjuntas. Não é uma federação, 
confederação ou central sindical e 
não tem o poder de impedir a livre 
manifestação das divergências. É 
incompatível com a natureza de 
organização de trabalhadores a censura 
ou restrição de qualquer divergência 
acerca da melhor forma de se garantir 
os interesses coletivos.

discutiremos a eleição do representante  dos 
servidores no ParanáPrevidência. No dia 8 
de abril, está prevista a realização de atos de 
mobilização dos sindicatos dos servidores 
estaduais. Este é o dia previsto para o Secretário 
de Administração dar uma resposta aos 
servidores quanto à reposição da inflação de 
2010.

Reposição das perdas e 
Grupo de Trabalho

Quanto à reposição das perdas, o 
encaminhamento dado pelos reitores, sindicatos 
e o Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior foi o de montar um grupo de trabalho 
para, no prazo de 60 dias, produzir uma proposta. 

O presidente do Sindiprol/Aduel condicionou 
a participação da entidade nesse grupo de 
trabalho à inclusão da reposição das perdas 
calculadas desde agosto de 1995 – conforme 
pauta protocolada pelo sindicato em fevereiro 
deste ano. A diretoria tem uma posição crítica 
com relação aos inúmeros grupos de trabalho 
que durante anos foram criados apenas com 
o intuito de procrastinar qualquer solução. A 
rigor, a reposição das perdas é um direito, e o 
governo deveria dar uma resposta clara de como 
pretende pagar essa dívida com os professores, 
sem obrigar sindicatos e reitores a se reunirem 
toda semana em Curitiba.

A defesa deste ponto de vista pelos 
representantes do Sindiprol/Aduel torna-se mais 
imperativa pelo fato de o grupo de trabalho 
sequer ter sido proposto pelo governo, que 
não nenhuma solução para apresentar. Foram 
as seções sindicais do ANDES e os sindicatos 
mistos que tiveram a iniciativa de prosseguir com 
a prática empregada durante o governo Requião: 
os grupos de trabalho. É importante ressaltar a 
incoerência destes sindicatos que durante meses 
recusaram a proposta do Sindiprol/Aduel para 
reunir-se e, conjuntamente, encaminhar uma 
pauta unificada, mas, na primeira oportunidade 
que se reúnem com o governo, não apenas aceitam 
sentar todos juntos com seu representante, mas 
tomam a iniciativa de indicar a ele uma saída 
para a falta de propostas.

O Sindiprol/Aduel participará do grupo de 
trabalho, uma vez que foi aceita a condição de 
que este incorpore a tarefa de tratar da reposição 
das perdas acumuladas desde agosto de 1995 e 
que encerre seus trabalhos no prazo estipulado.

Continua 
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O Fórum de Entidades dos 
Servidores Estaduais do Paraná 
é um agrupamento de sindicatos 

criado para promover a “unificação das 
mobilizações e lutas do funcionalismo 
público estadual; bem como destes com a 
sociedade civil organizada”, segundo sua 
“carta de compromisso”, de 16 de abril de 
2000. Neste documento estabelece-se que 
o integram os sindicatos que concordarem 
com seus “princípios” e forma de 
organização. Visto assim, o fórum parece 
uma instância de articulação informal.

Esta instância, porém, tem realizado 
ações em nome de todos os servidores 
públicos do estado, por isso insistimos 
que a participação deve ser livre a todos 
os sindicatos. Adaptando-se à pressão 
dos sindicatos mistos das IES, por 
exemplo, o Fórum recusa-se a convocar 
as Associações Docentes do Andes. 

Mais do que isto, o Fórum tomou 
para si a eleição dos representantes da 
ParanáPrevidência. A eleição indireta tem 
resultado na escolha de “representantes” 

que se autonomizam em relação a sua 
base e tem chegado ao extremo de 
propor a cobrança dos aposentados e o 
incremento da contribuição dos ativos. O 
Sindiprol/Aduel defende a eleição direta, 
mas por conta da suspensão foi proibido 
de defender a proposta e acompanhar 
a deliberação. Ou seja, no dia 16 de 
março, os sindicatos presentes decidiram 
remeter a suas diretorias a consulta com 
as indicações para os representantes 
na ParanáPrevidência, sem nenhuma 
consulta às bases, inclusive daquelas 
cujas entidades não estão no Fórum.

O Sindiprol/Aduel defende que 
o Fórum seja apenas uma esfera 
de articulação, onde se procurem 
encaminhamentos unificados práticos 
em defesa dos interesses comuns a todos 
os setores do funcionalismo, tais como a 
questão salarial, os ataques à previdência, 
dentre outras. O Fórum não deve ter 
qualquer restrição à participação, e as 
decisões devem ser subordinadas às 
bases.

A assessoria de imprensa do 
Sindiprol/Aduel entrou em 
contato (via telefone no dia 

29 de março de 2011) com Marlei 
Fernandes, presidente da APP 
Sindicato e integrante da Comissão 
Executiva do Fórum. Antes de 
ouvir as perguntas, ela já antecipou 
que “qualquer declaração sobre o 
Fórum para o jornal do Sindiprol 
terá que passar pela plenária do Fórum”. Diante da questão: “O que é o Fórum, 
quem o compõe?”, respondeu para olharmos o blog do fórum. Em consulta ao 
Google só localizamos o http://forumservidores.wordpress.com, cuja última 
atualização foi feita em fevereiro de 2010. A única informação na seção Sobre 
o Fórum é: " O Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Estaduais do 
Paraná é formado pelos seguintes sindicatos: Sindi-Seab, SindSaúde, Sinteemar, 
Sindisec, APP Sindicato, Sintesu, Sinteoeste, Sintespo, Sinclapol, Sindfazcre, 
Sindjus, Sinder, Sindarspen". 

Diante da questão sobre a eleição para a ParanáPrevidência,a sindicalista 
confirmou que será indireta. O novo representante será indicado na próxima 
reunião, em plenário. Questionamos se não era contraditório impedir sindicatos 
de participarem do fórum enquanto escolhem um representante em nome de 
todos servidores do Paraná. Obtivemos como resposta um silêncio do outro 
lado da linha.

O que é o Fórum? Nada a declarar

Há 29 anos, em abril de 1982...

OSindiprol/Aduel em parceria com o 
Centro de Documentação e Pesquisa 
Histórica (CDPH) da UEL inicia um 

projeto de registro da história da organização 
docente em nossa região. O primeiro passo será 
o levantamento dos materiais existentes na sede 
do centro e do campus: fotos, fitas VHS, jornais, 
atas, fichas de filiação, faixas, negativos, slides, 
charges, ilustrações, cartazes, etc. Dois estagiários 
de História iniciarão nesta semana seus trabalhos. 
Após este projeto de extensão, a proposta é criar 
um programa interdisciplinar que contemple 
diversos olhares sobre o tema. 

O registro da memória do Sindiprol/Aduel remete às origens da Universidade Estadual de 
Londrina e à luta pela organização dos docentes, iniciada sob o regime militar. Será inevitável 
traçar paralelos com o sindicalismo no país, assim como com a política nacional. Em breve 
iniciaremos uma campanha de arrecadação de documentos, fotos, imagens e, evidentemente, 
relatos daqueles que fizeram e fazem parte desta história.

Documentos históricos da 
ADHUEL, Aduel e Sindiprol 

começam a ser catalogados
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Litígio sobre a sede do Sindiprol/Aduel 
chega ao fim após 17 anos

Até 1994, o Sindiprol incluía em sua base 
os docentes das faculdades privadas. 
Este setor decidiu, porém criar sua 

própria entidade, o Sinpro (Sindicato dos 
professores das escolas particulares de Londrina 
e norte do Paraná), que incorpora professores de 
todos estabelecimentos privados, da pré-escola ao 
ensino superior. Até 1997, a nova entidade dividiu 
espaço com o Sindiprol. Em 1996, a prefeitura 
doou um terreno no residencial Ilha Bela com 
1680 metros quadrados, onde foi construída a 
sede do Sinpro.

Em 2005, este sindicato ajuizou uma ação 
reivindicando metade da sede do Sindiprol 
(situada na praça La Salle, 83), fundamentado 
na decisão da assembléia que marcou a ruptura. 
Contestamos a ação argumentando que tal 
deliberação não teria validade, posto que estavam 
presentes apenas 26 professores, sendo que o Estatuto 
exigia para tal deliberação um quorum de maioria absoluta 
(existiam aproximadamente 1300 associados à época. 

Vejamos o que diz o artigo 30 do estatuto do Sindiprol: 
“Os títulos de Renda e os bens imóveis só poderão ser 
alienados mediante permissão da Assembléia Geral, em 
escrutínio secreto, pela maioria absoluta dos sócios quites 
e com a autorização prévia da autoridade competente”. 

Em primeiro grau o Juíz da 10ª Vara Cível de 
Londrina, Alvaro Rodrigues Junior, condenou 
o Sindiprol “ao pagamento de indenização 
correspondente a 50% do valor do imóvel 
localizado na Praça La Salle”. Recorremos ao 
Tribunal de Justiça e a decisão de primeiro grau foi 
reformada parcialmente a favor do Sindiprol, como 
a assembléia que deliberou não foi invalidada, 
defendemos que a divisão do patrimônio (casa) 
observasse o percentual equivalente à quantidade 
de professores associados e suas respectivas 
contribuições no mês da assembléia.

O prazo para recurso dessa decisão acabou 
dia 23 de março de 2011 e não houve recurso 
de nenhuma das partes. A diretoria do Sindiprol/
Aduel avalia que foi um resultado positivo. O 
vice-presidente do Sinpro, André Cunha, afirmou 

que não recorreram por também terem ficado satisfeitos 
com a decisão. Com isso, coloca-se um ponto final em 
um litígio que se arrastou por 17 anos.
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OGrupo de Trabalho sobre Educação a Distância já iniciou 
suas atividades: estudos coletivos e busca de ações políticas 
para que o tema seja amplamente debatido na UEL.

Integrantes do GT participaram como observadores de uma 
reunião do Fórum Permanente das Licenciaturas, na UEL para buscar 
apoio à proposta de ampliar a discussão do Ensino a Distancia antes 
de sua implementação generalizada nos moldes aprovados pela 
regulamentação aprovada apressadamente no apagar das luzes da 
reitoria anterior.

Ademais, os diretores do Sindiprol/Aduel reuniram-se, no dia 21 de 
março, com a Reitora, quando lembraram a esta que o sindicato já havia 
solicitado no ano passado a rediscussão daquela resolução. A reitora 
comprometeu-se a encaminhar a questão na reunião do Conselho de 
Ensino Pesquisa e Extensão de abril de 2011.

Convidamos todos os docentes interessados neste debate a se 
somar ao Grupo de Trabalho que se reúne quinzenalmente na sede do 
SindiprolAduel.

Que o Ensino a Distância seja amplamente debatido na UEL


