
ESUDANTES, 
TEMOS UM RECADO IMPORTANTE PARA VOCÊS!

Nós, docentes da UEL, damos boas-vindas aos estudantes presentes 
na Feira das Profissões deste ano. Entretanto, precisamos dar um recado 
importante para vocês: trata-se das nossas condições de salário e de traba-
lho, pois, como os seus professores do ensino médio e demais servidores 
(saúde, agentes penitenciários, policiais militares etc.), estamos há mais de 3 
anos e meio sem reajuste dos salários.

Quando ainda era candidato a governador, em meados do ano passa-
do, Ratinho Jr. apoiou o reajuste e, depois de eleito, mostra-se intransigente 
na concessão da reposição salarial de 17% e avesso a qualquer conversa com 
os servidores. De nossa parte, por meio das nossas entidades representati-
vas, temos tentado negociar, mas, até o momento, sem sucesso algum. 
Ratinho Jr. age do mesmo modo que seus antecessores, Beto Richa e Cida 
Borghetti, com total desrespeito aos servidores públicos. Só para vocês 
terem uma ideia do significado de arrocho salarial, os servidores estão 
perdendo  2 salários por ano, ou seja, trabalham 12 meses e recebem o equi-
valente a apenas 10!

Em relação às nossas condições de trabalho, as universidades públi-
cas têm sido vergonhosamente atacadas: enquanto o governo federal lança 
uma campanha mentirosa e corta verbas que visam ao desmonte do sistema 
de ensino superior público, Ratinho Jr. corta as verbas de custeio das IEES 
paranaenses e provoca danos nas estruturas físicas, bem como compromete 
a qualidade das pesquisas e serviços prestados à comunidade. 

Diante desta situação, os docentes da UEL vêm a público não só 
demonstrar a sua indignação com o descaso de Ratinho Jr., como solicitar 
apoio dos estudantes que, no fundo, é de todos nós, pois, se 
hoje vocês estão no ensino médio, amanhã poderão construir, junto conos-
co, uma universidade pública, gratuita e de qualidade.

CALOTE NÃO! REAJUSTE SALARIAL É DIREITO!
EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA E GRATUITA!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!


