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ATAQUES CONTRA O
FUNCIONALISMO PÚBLICO SE 
MULTIPLICAM COM RATINHO JR.

Desde que assumiu o governo do 
Paraná, Ratinho Jr. e seu gabinete 
do ódio não descansaram 
em sua tarefa de sucatear o 
serviço público e atacar ser-
vidoras e servidores como 
em uma verdadeira guerra. 
Os retrocessos são inúme-
ros e durante a pandemia de 
covid-19 o governador e sua equipe 
apertaram ainda mais o cerco, reve-
lando que consideram o funcionalis-

mo como um inimigo a ser 
destruído. 

A última das afron-
tas é o projeto de lei 

que destrói o plano de 
carreira dos servidores. Segundo o 
PLC19/2020, progressões e promo-
ções dependerão de decreto do go-
vernador e sem direito a retroativo. 
O pagamento será efetivado somen-
te após a publicação de um decreto 
do governador, embasado nos recur-
sos orçamentários do Estado. Como 
o Estado sempre alega não ter 

dinheiro para pagar o que 
deve, o resultado é 
óbvio, não haverá 
mais pagamento de 

promoções e pro-
gressões. Mas não é 
só isso. Tem muito 
mais.

MALDADES DO GABINETE DO
ÓDIO DE RATINHO JR.

• Prova presencial para o PSS em plena 
pandemia
• Dívida de quatro anos de reajuste 

inflacionário dos salários
• Sucateamento do SAS
• Falta de profissionais peritos 
e autoritarismo para impedir 

licenças médicas
• Congelamento de salários, promo-
ções e progressões

• Desrespeito ao pagamento do salário 
mínimo regional 
• Reforma da Previdência com 
aumento da taxação para 
ativos e aposentados e 
diminuição do teto para 
contribuição, elevando o 
desconto em mais de 10 
vezes em alguns casos
• Alteração no tempo de contribuição e 
de idade mínima para aposentadoria
• Práticas antissindicais que visam 
destruir as representações dos traba-
lhadores
• Corte de benefícios como insalubri-
dade, vale-transporte e outros, dos 
trabalhadores que estão no grupo de 
risco da covid-19 e não po-
dem comparecer ao traba-
lho presencial
• Rombo de 500 milhões de 
reais no Paranaprevidência 
por falta de repasse das par-
celas devidas pelo governo



• Projetos que prejudicam o funciona-
lismo aprovados no tratoraço usando 

como desculpa a pandemia
• Arrocho contra os servidores 

e servidoras ao pas-
so que conce-
de anualmen-
te subsídios 
de mais de 11 

bilhões de reais para 
o agronegócio e grandes empresas
• Extinção de cargos e repasse de áreas 
do serviço público para a iniciativa pri-
vada

FES APRESENTA EMENDAS AOS
PROJETOS DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS

O Fórum das Entidades Sindicais 
(FES) elaborou uma série de 
emendas às leis que defi-
nem o orçamento do Estado 
para o ano de 2021 e enviou 
para os deputados com a 
intenção de que sejam apre-
sentadas na Assembleia Legislativa 
(Alep). 

São emendas ao Projeto de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (PLDO) que defi-
nem o objeto das emendas e ao Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que 
determina o valor dos recursos para 
cada setor. 

EMENDAS:
• Assegurar recurso de 3,6 
bilhões para o pagamento 
das datas-base de 2017, 
2018, 2019 e 2021. 
• Respeito ao piso regio-
nal das carreiras estatu-
tárias e destinação de 

9,5 milhões de reais para esse fim.
• Correção e atualização dos valores de 
auxílio-transporte, alimentação e gratifi-

cações, com 11,9 milhões 
de reais destinados ao 
reajuste.
• Destinação de 100 
milhões de reais ao 
Programa de Desenvol-
vimento Educacional – 
PDE, de capacitação de 
servidoras e servidores.
• Assegurar 1 milhão de reais para a 
realização da 1ª Conferencia Estadual 
de Saúde dos Servidores Públicos, como 
prometido pelo governo em acordo com 
o FES em 2019.
• Atualização monetária e unificação da 
Gratificação de Atividade de Saúde (GAS) 
defasada em 28% desde 2004 e com ga-

rantia de recursos de 38 milhões 
de reais. 
• Implantação da hora-ati-
vidade e destinação de 500 

milhões de reais para sua 
efetivação. 
• Corte de 50% da renúncia 

fiscal, estimada em 12 bilhões de reais 
para 2021. Esses recursos beneficiam 
basicamente setores do agronegócio e 
grandes empresas que podem desen-
volver suas atividades sem a ajuda do 
governo. A emenda preserva os subsí-
dios para as pequenas empresas. 
• Garantia da aplicação de 25% do or-
çamento para a Educação básica e 5% 
para o Ensino Superior Estadual, confor-
me preconizam as constituições federal 
e estadual.
• Garantia de recursos para o pagamen-
to da folha de salário e impedimento de 
novas leis que retiram direitos dos servi-
dores.
• Garantia de direito e 
recursos para o paga-
mento de promoções e 
progressões.


