SINPES - Sindicato dos Professores de Ensino Superior de
Curitiba e Região Metropolitana
SINEPE NÃO COMPARECE À MESA REDONDA CONVOCADA PELO SINPES
Numa atitude de desrespeito e escárnio para com os professores do ensino superior de Curitiba e da Região
Metropolitana, os dirigentes do SINEPE não compareceram nem justificaram sua ausência à mesa redonda
convocada pelo Sinpes para tentar resolver com bom senso o impasse salarial que perdura desde setembro de
2014. Envergonhados com sua posição intransigente os proprietários de instituições de ensino superior
preferiram não registrar em ata a absurda posição por eles adotada. Veja no verso da presente a ata da reunião
realizada apenas e tão somente entre os dirigentes do Sinpes e a mediadora do Ministério do Trabalho.
A decisão de acabar com o diálogo entre professores e instituições de ensino foi tomada de forma
irresponsável pelos dirigentes do Sinepe, que fincam o pé na proposta discriminatória de reajuste salarial no
percentual de 7,5%.
Fazem parte da diretoria do sindicato patronal representantes das maiores e mais sólidas instituições
de ensino de Curitiba: Universidade Positivo, Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
UNICURITIBA, OPET e Associação de Ensino Bom Jesus (FAE).
Daí porque causa espécie a atitude muquirana e sovina da classe patronal, que insiste em manter-se
irredutível no percentual originariamente oferecido. Não é admissível que instituições do porte das que compõe
a diretoria do Sinepe escondam-se atrás de problemas pontuais verificados neste ano junto ao FIES para
arrochar o salário dos professores.
Diante do reajuste de 8% que foi fechado com o SINPROPAR e o SAAEPAR, aplicável aos professores do
ensino fundamental e médio e a todos os auxiliares de administração escolar do Paraná, o Sinpes, em atenção ao
que foi deliberado na última assembleia, prossegue na mobilização da categoria, convocando todos para a
Assembleia Geral a ser realizada no Hotel Deville, na Rua Comendador Araújo 99, no sábado, dia 19 de
setembro às 11 horas.
O Sinpes espera que os professores que atenderam em massa a convocação realizada pelo sindicato para
que fossem denunciadas arbitrariedades em cada uma das IES a serem divulgadas em alto e bom tom nos
comícios relâmpagos que estão sendo realizados na semana compreendida entre 14 e 18 de setembro de 2015,
para que participem da assembleia geral convocada para a discussão de medidas de mobilização mais incisivas
na luta por um salário digno.
Serão também analisadas diversas alternativas para sensibilizar a classe patronal. Dentre estas está a
deflagração de greve por tempo indeterminado e a retenção de notas ao término do semestre letivo. A
novidade neste ano será a identificação junto ao MEC, por ocasião de suas visitas periódicas de avaliação
aquelas instituições de ensino superior responsáveis pela degradação das condições de trabalho docente.
Tal comunicação tem o objetivo de promover o rebaixamento de notas artificiosas recebidas nos últimos
tempos por comissões de avaliação divorciadas da exata realidade dos fatos.
TODOS À ASSEMBLEIA DO DIA 19 DE SETEMBRO!
CHEGOU A HORA DE CONQUISTARMOS NA LUTA O RESPEITO E MELHORES CONDIÇÕES DE
TRABALHO E DE REMUNERAÇÃO!
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