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Campanha Salarial 2010: participe!
Janeiro / 2010

APP-Sindicato organiza 
campanha salarial 2010

Equiparação 
salarial

PSPN

Saúde

Concurso 
Público

Assembleia Estadual da APP-Sindicato em Curitiba
de lançamento da Campanha Salarial 2010

20
Fevereiro

2010

A volta às aulas sempre é marcada pelo 
compromisso e desejo de avançarmos na 
qualidade da educação pública ofertada 

à população. Nós, educadores, historicamente 
somos os principais defensores da escola pública 
de qualidade. Assim, os dias de formação e 
planejamento do ano letivo têm uma importância 
significativa para cada um de nós, professores(as) 
ou funcionários(as). No entanto, sabemos que a 
qualidade da educação pública não se dá sem a 
valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da 
Educação. Por conta disto, a APP-Sindicato quer 
iniciar a campanha salarial 2010.

Em 2009 tivemos importantes conquistas. Entre 
estas, o cargo de 40 horas, a aposentadoria especial 
para diretores e pedagogos, a implementação do plano 
de carreira dos funcionários e a reposição de 6%. Em 
virtude do calendário eleitoral, a campanha salarial 
2010 precisa começar mais cedo. A legislação dificulta 
a concessão de aumentos salariais seis meses antes 
das eleições. Assim, já no próximo dia 20, a APP lança 
campanha salarial em Assembleia Estadual da categoria. 
A equiparação salarial é nossa principal reivindicação. 
Para equiparar reivindicamos um aumento de 25,97% 
e a reposição da inflação do ano estimada em 4,31%, 
segundo o Dieese. 

Além da equiparação, a campanha tratará de outros 
pontos como a saúde dos educadores, a defesa da lei 
que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), 
a nomeação dos aprovados nos últimos concursos 
públicos, a elaboração e aprovação da lei do Sistema 
Estadual de Educação, do PDE, dos critérios do cargo 
de 40 horas, entre outros. Precisamos, mais uma vez, 
estar unidos em defesa destas reivindicações, que são 
essenciais para a nossa valorização profissional. Venha 
participar desta conquista!

A lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) 
foi uma importante conquista dos educadores. No en-
tanto, as dificuldades encontradas para a implemen-
tação desta legislação nos Estados e municípios têm 
sido imensas, sobretudo agora, com a interpretação 
da Advocacia Geral da União (AGU) sobre o reajuste, 
que deveria ser dado em 2010, e que foi sugerido pelo 
Ministério da Educação (MEC) no final do ano passa-
do. Nós queremos um piso que respeite as carreiras e, 
também, que a hora-atividade definida na lei do PSPN, 
de um terço, seja garantida a todos os educadores.

Há um quadro de adoecimento na nossa categoria. 
Para reverter este quadro é necessário a implantação de 
programas de prevenção para garantir a saúde dos(as) 
educadores(as) e a melhoria das condições de trabalho. Esta 
com a ampliação da hora-atividade e a redução do número 
de alunos por turma, entre outras. Para além disto, há uma 
insatisfação dos educadores e dos demais servidores públi-
cos com o modelo de atendimento à saúde prestado, hoje, 
pelo Sistema de Atendimento à Saúde do Servidor (SAS). 
Queremos uma revisão do sistema, que deverá contar com 
a ampliação de atendimento e recursos para o setor. 

Há  urgência na nomeação de todos os profes-
sores (as) e funcionários (as) de escola aprovados 
nos últimos concursos. Estes trabalhadores (as) 
irão suprir a necessidade existente nas escolas e, 
assim, garantir a melhoria na qualidade do ensi-
no ofertado nestas unidades. A APP e a categoria 
reivindicam o chamamento destes profissionais e 
apontam também para a necessidade da criação 
de novas vagas dos concursos para professores(as) 
e funcionários (as) de escola.

Em 20 de fevereiro será realizada, 
em Curitiba, Assembleia Estadual de 
lançamento da campanha

Lei do Sistema 
Estadual da Educação

O debate sobre a elaboração e implementação de 
uma Lei do Sistema Estadual de Educação é um dos 
itens que vem sendo debatido entre APP-Sindicato e 
governo há muito tempo. A entidade sugere que seja 
criado um grupo de trabalho para discutir a proposta 
apresentada pela Seed. No grupo, estariam a APP, a 
Seed, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (Seti), Conselho Estadual de Educação 
do Paraná (CEE/PR) e o Fórum em Defesa da Esco-
la Pública. A lei é fundamental para consolidarmos as 
conquistas do último período.

A direção, os funcionários e funcionárias da APP-Sindicato desejam um ótimo 
início de ano letivo para todos os educadores do Estado. Juntos, vamos 
continuar avançando em novas conquistas para a educação do Paraná.

Venha participar da eleição de 
representante da nossa escola!

Entre no site da APP-Sindicato 
e saiba mais. Informações, também, na 
Rádio-APP.

Jornal Pedagógico da 
APP-Sindicato

Debata a edição Pedagógica 2010! 
Confira em sua escola ou no site da APP-Sindicato. 
Também ouça, na Rádio-APP, a entrevista 
sobre a edição.

www.appsindicato.org.br
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