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GOVERNO DO PARANÁ SUSPENDE REAJUSTE  

SALARIAL DO FUNCIONALISMO 

A mensagem nº 43/2016 que o Governador Beto 

Richa enviou à Assembleia Legislativa, suspende o 

reajuste salarial dos servidores públicos, 

incluindo os funcionários Técnicos Agrícolas 

em suas diversas modalidades do Instituto 

Emater, Iapar, Adapar, Iap, 

Seab, Seed, etc. 

Umas das emendas altera o 

texto do artigo 33 do PL 

153/2016 da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias estabelecendo 

que “não se aplica e não gera 

efeitos o disposto no artigo 3º 

da Lei 18.493/2015 enquanto 

não forem implantadas e 

pagas todas as promoções e 

progressões devidas aos servidores civis e militares 

e comprovada a disponibilidade orçamentária e 

financeira, durante o exercício de 2017″. 

O artigo 3º da Lei 18.493 é justamente o que 

garante aos servidores o reajuste da inflação 

acumulada entre janeiro e dezembro de 2016, 

somada a 1% de compensação das perdas salariais 

adquiridas em 2015. Além disso, prevê a reposição 

da inflação de janeiro a maio de 2017. No fim, a 

proposta acaba de vez com a data-base, criando 

instabilidade salarial nos vencimentos dos 

servidores. 

Além disso, o projeto de lei complementar 257/2016 

em tramitação no Congresso, que estabelece uma 

série de parâmetros para que a dívida dos estados 

seja renegociada mediante cláusulas que impedem 

o aumento de gastos, fortalece a nova fase do 

ajuste fiscal do governo 

estadual em prejuízo aos 

servidores. 

GREVE 

A Coordenadora do Fórum 

das Entidades Sindicais do 

Paraná – que reúne 22 

categorias – Marlei Fernandes 

classificou o projeto do 

governo como “absurdo” e 

ressalvou que o funcionalismo 

já havia deliberado que o descumprimento da data-

base se traduziria em greve geral no Estado. 

O Sindicato dos Técnicos Agrícolas tem 

posição contrária a esse projeto do governo. 

Portanto a diretoria do SINTAG-PR vem 

contatando com os demais sindicatos e deve 

somar ao fórum das entidades sindicais. 

Também entendemos que a mobilização junto 

aos Deputados, Secretários e Diretoria das 

empresas é imprescindível. 

 

Gilmar Zachi Clavisso 

Diretor Presidente do SINTAG-PR. 
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