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MOÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO EM APOIO À GREVE DOS 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

 

 O Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná – 

COUN/UFPR, reunido em 30 de novembro de 2017, considerando o papel relevante que a 

universidade pública em geral, e a UFPR em particular, desempenha na produção de 

conhecimento e no desenvolvimento social do país, reafirmando seu compromisso com a 

sociedade na defesa das políticas públicas de educação, saúde, assistência e previdência 

social, vem a público manifestar apoio ao movimento paredista dos trabalhadores técnico-

administrativos da FASUBRA, pautado na defesa da carreira dos técnico-administrativos em 

educação e da estabilidade dos servidores públicos, contra o PLS 116/2017; a retirada da 

reforma da previdência e da MP 805/2017; o cumprimento do termo de acordo de greve de 

2015; a revogação da reforma trabalhista; a manutenção do ensino público, gratuito e de 

qualidade e a defesa das Universidades e Institutos Federais.  

 O patamar civilizatório alcançado pela sociedade brasileira previu o direito à 

Greve como um direito fundamental social, imprescindível ao direito de organização, 

associação, exercício de atividade associativa e sindical bem como de manifestação livre 

quando da luta por direitos e garantias. A Organização Internacional do Trabalho tem como 

princípio a afirmação de que o trabalho não é mercadoria. Nossa Universidade, como centro 

de vanguarda na proteção dos direitos e reflexão acerca dos avanços da Modernidade e da 

consagração de uma sociedade coletiva e solidária repele qualquer ato que culmine em 

retrocesso social.  

 Reconhecendo o direito de greve como legitimo, e ainda, considerando a 

possibilidade de acordo e a disposição da universidade em abrir discussão com os técnicos 

para a compensação do período de greve o COUN reafirma, dessa maneira, o apoio a esse 

movimento de luta e resistência à retirada de direitos inalienáveis e rejeita, no âmbito da 

UFPR, ações de qualquer natureza que porventura ameacem o efetivo exercício da 

democracia.  

 

 

 

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2017. 
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Presidente 


