
A P P - S i n d i c a t o  -  F i l i a d a  à  C U T  e  à  C N T E  -  S i n d i c a t o  d o s  T r a b a l h a d o r e s  e m  E d u c a ç ã o  P ú b l i c a 
do Paraná - Av. Iguaçu, 880, CEP 80.230-020, Curitiba, Paraná - Fone (41) 3026-9822, Fax (41) 3222-5261 • www.appsindicato.org.br  
• Presidente: Marlei Fernandes de Carvalho • Secretário de Imprensa e Divulgação: Luiz Carlos Paixão da Rocha • Jornalistas: Adir Nasser Junior (3819-PR), 
Denise Kelm Soares (7379-PR) e Valnísia Mangueira (893-SE) 
• Projeto Gráfico e diagramação: Rodrigo Augusto Romani (7756-PR) • Gráfica: WL Impressões • Tiragem: 5.000 exemplares.Novembro / 2012

@appsindicato App Sindicato APPSINDICATO

Assembleia da APP em 15 de dezembro: 
vamos todos(as) participar!

Governadores inimigos da educação são 
derrotados no STF

ESTAMOS EM ESTADO DE GREVE!

Categoria avalia negociações com o governo e prepara luta para 2013

A APP-Sindicato realizará assembleia estadual extraordinária dos trabalhadores em educação de todo o Paraná no dia 15 de 
dezembro de 2012. O local, assim que confirmado será divulgado no portal da APP (www.appsindicato.org.br). É fundamental a 
participação da categoria para o fortalecimento da nossa pauta de reivindicação. Além da avaliação das negociações e da orga-
nização das mobilizações, a assembleia apreciará as alterações do Estatuto da APP, aprovadas no último Congresso Estadual da 
entidade. Veja, abaixo, os itens centrais em negociação com o governo:

:: Reajuste real e alterações no Plano dos Funcio-
nários  – A resistência às alterações no Plano de Carreira dos 
Funcionários da Educação, por parte de alguns setores do go-
verno do Estado, é um fato. O debate puxado pela APP com a 
Secretaria de Estado da Educação, durante todo o ano de 2012, 
foi frutífero e representou avanços importantes para a carreira 
dos funcionários. No entanto a burocracia emperrou o envio do 
projeto de lei à Assembleia Legislativa do Paraná. Mais do que 
nunca, precisamos aumentar a pressão. As mudanças no Plano 
e o reajuste real do salário são essenciais para a valorização dos 
funcionários da educação.

:: Confirmação da implantação da hora-atividade de 
33% para o ano letivo de 2013 – Uma vitória da categoria, 
organizada pela APP, foi a conquista do pagamento do valor do 
Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) no Estado este ano. 
Nesta mesma negociação, o governo se comprometeu em im-
plantar os 33% da hora-atividade – também definida pela Lei 
do Piso – já em janeiro de 2013. A categoria, que se mantém 
atenta, exige que o negociado seja cumprido.

:: Pagamento do retroativo (a janeiro) do PSPN no Pa-
raná – Conforme determina a Lei do Piso, o pagamento da 
revisão anual deve ser feito a partir de janeiro de cada ano. No 
Paraná, as aplicações dos índices negociados ocorreram ape-
nas no segundo semestre. Mas os educadores não abrem mão 
do retroativo.

O Supremo Tribunal Federal acaba de indeferir o pedido de 
liminar feito pelos governadores dos Estados do Rio Grande do 
Sul, Piauí, Roraima, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul, 
na ADI 4848, que pretendia colocar o INPC como único fator 
para o reajuste do Piso, algo que a CNTE jamais aceitou. É uma 
vitória dos trabalhadores em educação de todo o país, que, aos 
milhares, foram às ruas reivindicar os seus direitos e realizaram 
manifestações nos estados dos governadores signatários da ADI. 

Com a decisão, os Estados devem continuar atualizando 
o valor do piso seguindo os exatos termos da Lei Nacional do 
Piso do Magistério.

A decisão da liminar não é definitiva, ainda cabe ao STF 
julgar o mérito da ADI 4.848 em data ainda não prevista. Mas 
a vitória parcial é importante, sobretudo neste momento em 
que se aproxima mais uma atualização do valor do piso.

:: Concurso do Magistério em 2013 – A realização do con-
curso é resultado direto da luta da categoria, encabeçada pelo 
sindicato. Precisamos acompanhar atentamente as etapas e 
garantir a realização rápida e justa do certame.

:: Proposta de Matriz Curricular Unificada da Seed – A 
APP sempre manteve a defesa, definida pela sua assembleia, 
da manutenção de no mínimo duas aulas por disciplina. Após 
a proposta do governo de uma Matriz Unificada, a entidade 
exige que o debate seja feito de forma democrática, conside-
rando a comunidade escolar. 

:: Novo modelo de atendimento à saúde dos servidores 
– O governo já está finalizando uma proposta de atendimento 
à saúde dos servidores estaduais. A educação, que abriga a 
maior parcela de trabalhadores do Estado, cobra novo mode-
lo. A categoria quer discutir e garantir melhorias reais no novo 
sistema.

:: Manutenção dos nossos direitos previdenciários – 
Um novo plano de custeio da previdência do Estado, gestado 
pelo atual governo, está sendo preparado. A APP, em conjunto 
com o Fórum das Entidades Sindicais (FES), monitora o anda-
mento da proposta e continua exigindo uma ampla auditoria na 
ParanáPrevidência. 

:: E ainda, pagamento imediato dos avanços na carreira 
em atraso.

Valorize os trabalhadores em educação!
A APP-SiNDiCATO lANçOU EM UMA PáGiNA NO FACEbOOk A CAMPANhA DE VAlORizAçãO DOS PROFESSORES(AS) E FUNCiONáRiOS(AS) DA EDUCAçãO. 

AS iMAGENS iNSTAM qUE TANTO SOCiEDADE qUANTO O GOVERNO RECONhEçAM O DEViDO VAlOR DA CATEGORiA. PARTiCiPE DA CAMPANhA E 
COMPARTilhE AS iMAGENS. ACESSE: www.FACEbOOk.COM.bR/APPSiNDiCATO.
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Mobilizações como as realizadas no 30 de agosto e em 
23 de outubro (Dia do Funcionalismo Público) mostraram 
ao governo que a educação se mantém em alerta. Antes 
da assembleia acontece, no dia 27 de novembro, 
uma mobilização pela pauta da educação em frente ao 
Palácio das Araucárias.

Serviço:
15 de dezembro 2012

08h - Assembleia Estadual da APP-Sindicato 
(local a ser definido).


