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Recuo do governo na negociação leva a categoria à greve

APP luta por melhorias na carreira dos 
funcionários e funcionárias da educação

Vamos iniciar o ano organizados(as)!

13 de mARço é gReVe!

33% de hora-atividade, implantação 
do novo valor do Piso, reajuste real 
e reconhecimento de titulação para 
os funcionários são itens centrais 
da pauta

Inclusão de graduação e pós-graduação é uma das 
reivindicações da greve 

durante a Semana Pedagógica, eleja os (as) representantes da sua escola. 
Para saber mais, acesse o portal da APP-Sindicato (www.appsindicato.com.br).

O ano de 2012 se encerrou com os trabalhadores em edu-
cação do Paraná enviando um recado sério ao governo do Es-
tado: ou cumpre o que foi acordado nas negociações com a 
categoria ou os educadores param a partir do dia 13 de março. 
A decisão foi tomada na assembleia da APP-Sindicato realiza-
da no dia 15 de dezembro, após o governo anunciar que não 
cumpriria a aplicação dos 33% de hora-atividade na jornada do 
magistério estadual, como se comprometeu em maio passado 
(e como manda a Lei do Piso), e recuar na negociação de pon-
tos importantes na carreira dos funcionários da educação. 

No dia anterior à assembleia, a Secretaria de Estado da 
Educação (Seed) apresentou uma proposta que previa a apli-
cação de 25% de hora-atividade em 2013 e aumento progres-
sivo, em razão do tempo de serviço, a partir de 2014. Além 
disso, o governo retirou o reconhecimento da graduação para 
Agente I e pós-graduação para Agente II no projeto de lei que 
altera o Plano de Carreira dos funcionários da educação. O edi-
tal do concurso público do magistério, anunciado e assegurado 
pela Seed, também não saiu. Desta forma, vamos iniciar o ano 
mobilizados e vamos construir coletivamente a greve.

Piso Nacional – O valor do Piso Salarial Profis-
sional Nacional (PSPN) em 2013, conforme anunciou o 
Ministério da Educação, é de R$ 1.567,00. Atualmen-
te, no Paraná, o salário inicial de carreira para quem 
tem magistério, relativo a uma jornada de 40h, é de 
R$ 1.462,92. Para alcançar o novo Piso, o governo do 
Estado deverá aplicar aos salários dos professores um 
percentual de 7,115%.

Os trabalhadores da educação aguardam, desde 2012, o envio para a Assembleia 
Legislativa (Alep) do projeto de lei discutido por representantes da APP-Sindicato e da Se-
cretaria de Estado da Educação (Seed), que propõe alterações na estrutura do plano de 
carreira. Um dos principais pontos do projeto, que previa a inclusão de graduação para 
agente I e pós-graduação para agente II foi retirado pelo governo.

Ganho real de 3,8% - O projeto de lei, que deve ser votado este ano, também prevê 
o avanço de uma classe (em agosto de 2013). A partir de 2014, os trabalhadores pode-
rão avançar até três classes (hoje o avanço é de duas classes). A APP quer antecipar este 
primeiro avanço, que corresponde ao percentual real de reposição de 3,8%. Outros itens 
importantes previstos no projeto de lei são o direito ao recesso de final de ano e também 
a remoção.

CoNHeçA o CALeNdÁRIo de LUTA

Fevereiro e março
04, 05, 06 e 07/02 – Semana Pedagógica.

07/02 – Dia da APP na Escola.

18 a 22/02 – Reuniões com pais, mães, 
alunos(as) e comunidade.

22/02 – Seminário Estadual dos 
Funcionários(as) da Educação.

25/02 a 01/03 – Panfletagens.

28/02 – Atos regionais em frente aos Núcleos 
Regionais de Educação (NREs).

04 a 07/03 – Conselhos Regionais nos Núcleos 
Sindicais da APP.

08/03 – Conselho Estadual da APP-Sindicato.

09/03 – Assembleia Estadual da APP-SIndicato.

13/03 – Início da greve.

demandas centrais 
da mobilização

:: Cumprimento dos 33% de hora-atividade;
:: Implementação, a partir de janeiro, do índice de 
7,115% para que o Piso no Estado alcance o valor 
de R$ 1.567,00, referente à correção anual defini-
da pelo MEC
:: Reconhecimento das titulações no Plano de Car-
reira do QFEB
:: Reajuste real (além da data-base) para os funcio-
nários da educação
:: Novo modelo de atendimento à Saúde
:: Garantia de debate para a alteração das matrizes 
curriculares do ensino médio e fundamental 
:: Realização de concursos públicos

VOU PARA A GREVE.
E VOCÊ?


