
CARTA ABERTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA!

Contribua com a limpeza, não jogue este papel no chão. Lei Municipal 5733 (22/04/1990).

Por que paramos novamente?

Hoje, 21 de junho, completamos mais de 6 anos sem reposição da inflação nos nossos 
salários. Temos acumulado nada menos que 37% de perda do poder aquisitivo. 
Enquanto os nossos salários são corroídos pela inflação, o governo Ratinho Jr. segue 
descumprindo sua promessa de campanha, feita em 2018, de que repararia as perdas 
salariais até aquele ano. Ele não só não cumpriu com a promessa como, uma vez eleito, 
continuou sem repor as perdas posteriores, tornando-se um verdadeiro caloteiro.

O que reivindicamos não é nada além de um direito legal previsto na Constituição O que reivindicamos não é nada além de um direito legal previsto na Constituição 
Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal: reposição das perdas inflacionárias anuais 
acumuladas desde 2016.

Ratinho Jr., não contente em arrochar os salários dos servidores, promove Ratinho Jr., não contente em arrochar os salários dos servidores, promove 
deliberadamente ataques aos serviços públicos, especialmente às universidades 
públicas paranaenses: trata-se da aprovação da LGU (Lei Geral das Universidades). No 
médio prazo, se não resistirmos, esta lei irá transformá-las em meros centros universitários 
expedidores de diplomas. O projeto deste governador, aliado ao do Palácio do 
Planalto, é desqualificar e destruir os serviços públicos, impedindo que as filhas e os filhos 
dos trabalhadores cursem uma universidade pública e gratuita, como a UEL. Com a 
LGU, a população paranaense não poderá usufruir dos serviços e dos projetos 
extensionistas oferecidos gratuitamente à comunidade. Ao agir propositalmente contra 
os serviços públicos, no fundo, Ratinho Jr. demonstra total desprezo pelos paranaenses.

Diante desta situação, estamos mais uma vez cruzando os braços como forma de 
defender nossos salários da corrosão inflacionária e, ao mesmo tempo, a UEL como 
patrimônio público estadual e da cidade de Londrina!

Data-base já! 37% é um direito, não é um favor! Revogação da LGU já!


