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PROFESSORES DA FACEL E DA EBS 
 

O Sinpes – Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Curitiba e da 
Região Metropolitana compareceu à audiência no Ministério do Trabalho no dia 07.02.2017 para 
esclarecer a situação em que as Faculdades Facel e Estação Bussiness School encontram-se em 
relação ao crônico atraso de salários e não recolhimento do FGTS.  

 
O processo foi instaurado pelo Ministério Público a partir de denúncias 

anônimas feitas por professores prejudicados. 
 

Nessa ocasião foram relatados pelo Sinpes fatos que chegaram ao 
conhecimento dessa entidade sindical por força de denúncias de professores que já saíram da 
FACEL e da EBS e que se encontram lecionando na SPEI – Sociedade Paranaense de Ensino e 
Informática e em face de notícias veiculadas pela imprensa: um poderoso grupo econômico 
especializado na compra de instituições de ensino em dificuldades financeiras adquiriu essas 
três instituições de ensino e nada fez para a solução dos graves problemas de atrasos salariais 
e ausência de pagamentos dos mais elementares direitos trabalhistas tais como 13os. Salários, 
férias e FGTS. 

 
O Ministério Público solicitou esclarecimentos acerca de detalhes sobre 

a situação dos professores, o que somente pôde ser feito em relação à SPEI visto que apenas os 
professores dessa instituição de ensino procuraram até o momento o Sindicato.  

 
Para que o SINPES possa prestar os esclarecimentos solicitados pelo 

Ministério Público do Trabalho, assim como tomar providências concorrentes para a regularização 
dos direitos trabalhistas dos professores da EBS e da FACEL, a exemplo do que já fez em relação à 
SPEI e com diversas outras instituições de ensino que atrasaram salários, é imprescindível que os 
professores prejudicados entrem em contato com o Sinpes através do telefone 41 3225-1041 ou pelo 
e-mail sinpes@sinpes.org.br.  

 
O Sinpes tem ciência do clima de terror que grassa nas instituições 

adquiridas por esse grupo econômico, compreende o receio do corpo docente e se compromete a 
manter o sigilo da identidade dos professores interessados.  

 
Mas não tem condições de adotar nenhuma estratégia para a 

regularização das pendências nem pode prestar os esclarecimentos solicitados pelo Ministério 
Público sem ouvir os docentes prejudicados.  

 
ENTREM EM CONTATO URGENTE CONOSCO! Como já dizia 

Geraldo Vandré “QUEM SABE FAZ A HORA, NÃO ESPERA ACONTECER”! 
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