
 

RATINHO MENTE!! 

SERVIDORES DAS UNIVERSIDADES ACUMULAM MAIS DE 37% DE DEFASAGEM 

SALARIAL E ESTÃO HÁ SEIS ANOS SEM REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO  

 

Em resposta à grande mobilização dos servidores públicos do estado do 

Paraná, que acumulam mais de 37% de defasagem salarial, o governador Ratinho 

Júnior, em declaração à imprensa mentiu, afirmando que a “questão salarial dos 

servidores está resolvida”. Em declaração à imprensa, ele atacou os servidores 

afirmando que, “na verdade, o que existe é um interesse sindical, ligado a partido 

político. Aí é uma briga política e nós vamos enfrentar”. Ratinho Júnior mente e 

desrespeita os servidores. O governador alega que os servidores tiveram ganhos 

com a “recomposição das carreiras”, mas, no caso dos servidores das 

universidades (docentes e agentes universitários), isto é pura e simples mentira. 

Ao longo dos três anos e meio de governo, Ratinho Júnior atacou os direitos 

dos servidores de diversas formas – não respeitando a data-base, extinguindo 

licença-prêmio, aumentando alíquota previdenciária, bloqueando promoções e 

progressões legalmente estabelecidas – ao mesmo tempo que reduz as verbas de 

custeio das universidades e ataca a Autonomia Universitária com a famigerada Lei 

Geral das Universidades (LGU). Mesmo com a inflação altíssima corroendo os 

salários, Ratinho nega a reposição salarial a todos os servidores públicos e qualquer 

compensação aos servidores das universidades. 

Ademais, enquanto Ratinho contemplou quase todos os servidores do 

Paraná com um auxílio-alimentação, negou o mesmo direito aos servidores das 

universidades e recusou até mesmo a implementar uma proposta extremamente 

modesta e insuficiente de reestruturação das carreiras, encaminhada pela 

Superintendência de Ciência e Tecnologia (Seti) que, dentre outras coisas, visava 

reduzir (muito parcialmente) as perdas salariais dos servidores.  

 

“Eu não estou muito otimista, para ser bem franco e bem sincero. E disse ao 

governador, ontem, que se nós não solucionarmos isso eu não tenho mais autoridade 

moral para negociar com vocês ou para dizer alguma coisa para vocês, pois fui 

desautorizado em todos os compromissos que assumi com vocês.”  (Manifestação do 

Superintendente Albo Bona aos servidores reunidos em Ato na SETI no dia 21 de junho). 

 

RATINHO, PAGUE O QUE DEVE! 

37% DE DEFASAGEM É INSUPORTÁVEL! 

 


