
2019: UM ANO DIFÍCIL, MAS DE LUTA
O ano de 2019 foi muito difícil para os trabalhadores/
as brasileiros/as. Nos anos anteriores, o governo Temer 
aprovou a Lei da terceirização, a Reforma trabalhista e 
efetuou o arrocho nos benefícios da seguridade social 
(seguro-desemprego, bolsa-família, entre outros).
Em 2019 constituiu-se um governo federal com caracte-
rísticas autocráticas e fascistas, que avaliza toda sorte de 
ataques às lideranças sociais e aos direitos dos/as tra-
balhadores/as. Assim, àquelas perdas se somaram a Lei 
da “liberdade” econômica (retirar as políticas públicas do 
Estado e passar ao mercado), a Reforma da previdência 
e a desregulamentação de algumas profissões (jornalis-
mo, sociólogo e outras), culminando na intensificação de 
nossas misérias materiais (aumento da desigualdade), 
culturais (ataques às escolas, universidades, produção ar-
tística) e ambientais (destruição da Amazônia e de outros 
biomas).

Conluio entre Executivo, Legislativo e Judiciário
No Estado do Paraná, a situação dos/as trabalhadores/as 
tem sido agravada pela política de um governo que domi-
na completamente os poderes Legislativo e Judiciário. Isso 
impõe uma série de medidas lesivas ao funcionalismo e 
generosas isenções de impostos e subsídios a empresas e 
latifundiários. Vide o decreto de 2019 onde o governador 
oferece aos mais abastados R$ 11 bi de benefícios em isen-
ções fiscais, retirando do povo paranaense.
Parece, inclusive, que os poderes Legislativo e Judiciário 
foram eliminados por aqui, tamanha a facilidade com que 
o Executivo os submete aos seus interesses. Não bastasse 
isso, apesar da tentativa de aparecer como um governo “téc-
nico”, a truculência do governo Ratinho só tem equivalente 
na submissa truculência da Assembleia Legislativa com os/
as servidores/as. Com algumas exceções, procedimentos e 
práticas democráticas tornaram-se raridade entre os pode-
res políticos paranaenses.
Essas medidas tomadas contra o funcionalismo paranaense 
afetam sobretudo os/as servidores/as do poder Executivo: o 
segmento do funcionalismo que atua no atendimento direto 
à população em áreas como educação, saúde, pesquisa, 
fiscalização e segurança. 
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ATAQUES AOS DIREITOS 
DOS SERVIDORES

Por isso, apesar das árduas 
lutas dos/as servidores/as, as 
quais obtiveram alguns peque-
nos resultados com intensa 
luta, o governo do Rato não 
efetuou a reposição de nossas 
perdas inflacionárias (mas o fez 
do Legislativo e do Judiciário), 
retirou a nossa licença especial 
e, ainda, aprovou uma reforma 
da previdência que, sob certos 
aspectos, é pior do que a do 
governo federal, 
sem nenhum de-
bate e de forma 
irregular.



É PRECISO FORÇA PARA ORGANIZAR A LUTA
Diante desse tenebroso quadro, o próximo ano será 
de muitos desafios. Precisamos fortalecer a solida-
riedade e a consciência de classe no funcionalismo, 
conscientizar os/as nossos/as colegas e a população 
sobre a perversidade dessas políticas governamen-
tais que destroem os serviços públicos.
É preciso organizar as lutas contra a reforma admi-
nistrativa e pela data-base. Enfim, é necessário forta-
lecer a luta no campo das ideias para que, na práti-
ca, estejamos capacitados para o combate contra as 
práticas antipopulares desse governo de patrões.

UNIÃO DOS SERVIDORES MARCOU 2019
Os ataques do governo estadual contra os direitos dos servidores foram 
tão intensos que para se contrapor à sistemática retirada de direitos 
os servidores públicos do Paraná tiveram que organizar duas grandes 
greves, com adesão de funcionários públicos de todas as categorias e 
grandes atos de protesto em Curitiba e em outras cidades do Paraná. 
A primeira aconteceu entre junho e julho e foi deflagrada porque o 
governo se recusava a negociar a reposição da inflação. Depois de dizer 
à imprensa que não haveria o reajuste dos salários pelos índices inflacio-

nários, o governador Ratinho Jr. foi obrigado a ceder e propor um calendário para reposição contemplando a 
data-base do último ano. Resta agora, para o próximo ano, a luta pela data-base de 2019-2020 e o que ficou 
para trás, de 2015 a 2017, cerca de 12%. 

NA JUSTIÇA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL
A segunda grande greve ocorreu por causa da cruel propos-
ta de reforma da previdência proposta pelo governo Ratinho 
Jr. A resistência se intensificou, com servidores ocupando as 
galerias da Alep, e obrigou a direção da Assembleia Legisla-
tiva e os deputados da base aliada ao governo a transferir 
as votações para a Ópera de Arame. Além dessa ação vergo-
nhosa e covarde, os deputados desconsideraram a Constitui-
ção Estadual e o Regimento Interno da Alep para aprovar as 

medidas em regime de urgência. 
Sobre a reforma da previdência, que impacta 
diretamente o funcionalismo público, o gover-
no se recusou a debater com os servidores. 
Como o processo foi marcado por inúmeras 
ilegalidades, o FES, através de seus sindica-
tos associados, entrou na Justiça para exigir 
a anulação das votações que destruíram o 

sistema público de previdência estadual.

ANO NOVO
O Fórum das Entidades 

Sindicais informa a todos que 
retomará suas atividades no 

mês de fevereiro de 2020.
 Boas festas e feliz ano novo!

TODO/AS À LUTA!


