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Já era sabido!
Desde 2011, APP alerta para  

o desmonte pedagógico  
do governo Richa. [pág. 4 e 5]

Organizando a luta
Saiba como garantir  

a representação  
da sua escola. [pág. 8]

Resistência!
As estratégias e táticas  

da categoria para  
2015. [pág. 6 e 7]
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Educadores(as) durante mobilização que denunciava desrespeitos com a educação pública do Paraná

I   nício de ano, momento de planejamen-
to, de retomada, de recomeço. Para nós 
educadores(as), a luta não parou um momen-

to sequer. Desde a reeleição do governador Beto 
Richa (PSDB) o que vemos é o aprofundamento 
da política neoliberal que afeta diretamente e, 
principalmente, a classe trabalhadora do nosso 
Estado: aumento de impostos, perda de direitos 
arduamente conquistados e mantidos, avanço 
de privatizações, calote, atrasos em pagamentos. 
Por isso, o início deste ano é tão singular para 
todos(as) nós: momento de planejar e organizar a 
luta diante de um quadro tão desfavorável

Parafraseando Paulo Freire, “reinsisto 
em não ser possível anúncio sem denúncia 
e ambos sem o ensaio de uma certa posição 
em face do que está ou vem sendo o ser hu-
mano”, fazemos o anúncio de um tempo em 
que nos desafia estar mais organizados(as), 
mobilizados(as) e unidos(as) para enfrentar 
este período histórico.

Nesse sentido, este ano, a APP-Sindicato, 
apresenta um material diferente dos anos 
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E d i t o r i a l

Crônica de um desmonte anunciado

anteriores onde, normalmente apresenta-
mos textos para debate pedagógico durante 
a semana pedagógica. Neste edição, busca-
mos analisar o que foram esses primeiros 
quatro anos de governo Beto Richa a partir 
do que apresentamos nos jornais pedagógi-
cos anteriores. Desde de 2011 denunciamos 
a que veio este governo.

Da denúncia ao anúncio. Assim, para um 
cenário nada tranquilo, são necessárias uma 
maior organização e resistência que virão de 
nossa unidade na luta e do estabelecimento 
de estratégias e táticas eficazes para enfren-
tamento que o momento exige. E a organi-
zação começa pelo nosso lugar, nosso local 
de trabalho. Os(as) representantes da esco-
la tem um papel fundamental nessa rede de 
compartilhadores(as) de informações. São o 
canal de ligação entre a APP-Sindicato e a es-
cola. Por isso é importante que todos(as) parti-
cipem deste momento democrático de escolha 
dos(as) representantes(as) em cada segmento, 
em cada turno e em cada escola, formando 

uma comissão sindical em cada local de tra-
balho. Estes(as) terão o fundamental papel de 
compor o conselho regional da APP-Sindicato, 
debater e deliberar ações para a organização 
da luta dos(as) educadores(as).

Também faz parte deste rol da organiza-
ção, a sindicalização de educadores(as). É fun-
damental a participação de todos(as) desde a 
contribuição até a deliberação das nossas lutas 
e mobilizações. Portanto fazemos um chamado 
àqueles(as) que ainda não são sindicalizados(as) 
para que se juntem a nós nesta empreitada, pois 
juntos somos mais fortes!

O ano já começa intenso com a nossa as-
sembleia, mais uma vez descentralizada, que 
acontecerá na cidade de Guarapuava. Anote 
na agenda o dia 07 de fevereiro para participar 
deste grande momento de decisão

Enfim, que seja um bom ano, de muita luta, 
de muita unidade, de muita mobilização e é claro, 
de muitas conquistas para todos(as) da categoria.

Direção Estadual da APP-Sindicato
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O Estado Público  
como oportunidade  
de negócios
A precarização como 
justificativa para o 
aumento da fatia dos 
recursos públicos para  
o grande Capital

Não seria óbvio que, ao pagar seu IPVA, 
IPTU e ICMS sobre alimentos, bens e 
serviços, os valores dos impostos, que 

são alvo de inúmeras críticas sobre a onera-
ção fiscal brasileira, fossem revertidos para a 
prestação de serviços públicos, com qualidade 
na saúde, educação e segurança?

Entretanto, o que vemos no Paraná são 
os postos de saúde com falta de medica-
mentos, falta de creches, escolas caindo aos 
pedaços, falta de profissionais para atender 
a população, policiais empurrando viaturas 
por falta de combustível, além de uma dívi-
da com os(as) servidores(as) públicos(as) e 
fornecedores(as) que colocam um dos esta-
dos brasileiros com maior arrecadação em 
situação de QUEBRADEIRA TOTAL! Onde 
foi parar o dinheiro público dos para-
naenses?

Será que a população, que reelegeu demo-
craticamente o governo do Estado, assinou 
um cheque em branco para pagar as dívidas 
de campanha do governador? Será que ago-
ra serão cobradas na forma de aprovação de 
leis e decretos que visam o aumento da ar-
recadação e a transferência destes recursos 
ao setor privado? Parece que o governo do 
Paraná entendeu desta forma sua reeleição e 
desconsidera a população que o elegeu para 
representar seus anseios e buscar a melhoria 
da qualidade de vida de todos e todas.

O “pacotaço de maldades” aprovado no fim 
de 2014 estabelece um conjunto de decretos 
e leis normatizadas pela autoridade do Poder 
Executivo frente à sua ampla maioria na As-
sembleia Legislativa do Paraná (ALEP). As 
leis aprovadas na ALEP garantem a des-
tinação de nossos impostos para gran-
des grupos empresariais (como 
nas Leis 522/14 e 532/14) 
e, ao mesmo tempo, 
onera e precariza as 
condições da classe 
trabalhadora (como 
nas Leis 514/14, 
507/14, 16/14, 
511/14, 513/14). Um 
conjunto de decretos 
assinados na posse 
do governador reelei-
to, no dia 1º de janeiro de 

2015, completa o caminho a ser trilhado para 
garantir o favorecimento do setor privado, 
financiador de campanhas. A organização de 
trabalhadores(as) do funcionalismo público, 
através dos sindicatos e do Fórum Estadual de 
Servidores (FES), terá os processos de nego-
ciação dificultados por protocolos burocráti-
cos. Está vedada a admissão e contratação de 
pessoal pelo Estado, ou seja, sem previsão de 
concursos públicos, ao mesmo tempo em que 
é criado um grupo de trabalho para avaliação 
e regulamentação de contratos de terceiriza-
ção da mão de obra.

O Estado Público, e nele se inclui a Escola 
Pública Parananense, é visto pelo governo Ri-
cha como uma grande oportunidade de negó-
cios para o setor privado. Este fato inclui desde 
os ramos editoriais e pedagógicos, a Educação 
a Distância sendo massificada, a proposição 
de um sistema próprio de avaliação, concur-
so público feito pela estrutura privada, até o 
transporte escolar que tem relação direta com 
o fechamento das Escolas do Campo. A entra-
da do modelo de mercado na educação, que 
tem a otimização de recursos como objetivo 
principal, explicitado no Plano de Metas do 
atual governo, em 2011, resultou em políticas 
de fragmentação da classe trabalhadora e no 
desmonte pedagógico. Sem falar na falta de 
atendimento à adequação das estruturas físi-
cas das escolas, dentro de uma concepção de 
que qualidade de educação significa apenas 
melhorar as ferramentas tecnológicas no in-
terior das escolas. Todos estes argumentos do 
governo engrossam a justificativa da inserção 
do setor privado e de uma “maior eficiência” 
da iniciativa privada em contraposição ao ser-
viço público. 

A gestão democrática, demandada pela 
APP-Sindicato desde sempre, neste governo 
se apresentou, no primeiro momento, como 
enganação com as consultas públicas feitas no 
site da SEED, das quais nunca se apresenta-
ram relatórios. Depois da reeleição do gover-
no, a gestão democrática na educação foi atro-
pelada na sessão plenária que aprovou, por 

ordem do governador e de líderes do governo, 
a prorrogação de mandatos de diretores(as) 
de escola. Essa aprovação feriu a lei construí-
da democraticamente em 2003 e demonstrou 
a falta de respeito com educadores(as) e a 
comunidade que se preparavam para as elei-
ções nas escolas. Além de tudo isso, a sessão 
plenária também ficou marcada pela violên-
cia desmedida de seguranças da Assembleia 
Legislativa contra manifestantes que estavam 
presentes na Alep.

Agora a APP-Sindicato está no alvo do go-
verno. Está no alvo porque a força represen-
tativa da categoria dos(as) trabalhadores(as) 
em educação defende um projeto educacional 
e de sociedade muito diferente do que este go-
verno apresenta. Temos como defesa o proje-
to de educação que transcende a política par-
tidária, pois nossas defesas e 
nosso método de construção 
das decisões é, de fato, de-
mocrático, haja vista a es-
trutura de nossas instân-
cias de deliberações.

Precisamos, mais do 
que nunca, garantir a 
unidade da classe tra-
balhadora. Somente or-
ganização e luta 
pode garantir 
que avance-
mos ainda 
mais.
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Um passeio pela história recente:
    os enfrentamentos dos últimos quatro anos  
de governo Beto Richa (PSDB)

A edição pedagógica do Jornal 30 de Agosto tem como tradição apresentar, 
ano a ano, reflexões sobre os esforços da categoria e do Sindicato para 
a construção de uma escola pública de qualidade. Um momento em que 
professores(as) e funcionários(as) são convidados(as) a debaterem sobre 

as questões de pedagógicas e seus impactos diretos ou indiretos na rotina escolar.
Neste ano, a APP-Sindicato propõe aos(às) educadores(as) um passeio, uma volta 

ao tempo por meio da análise de uma história recente, conhecida e vivida pelos(as) 
paranaenses nos últimos quatro anos. Tal proposta tem como objetivo observar a 
escola como um espaço social de trabalho, mas também como um ambiente de resis-
tência e organização para a construção de uma história mais justa. Educador(a), você 
está convidado, a partir de agora, a fazer uma viagem  com início no primeiro ano do 
governo Beto Richa. Aperte o cintos, pois haverá turbulências no trajeto.

 Uma alusão ao clássico fil-
me Tempos Modernos (1936) 
propunha uma análise sobre 
a maquinização capitalista 
do tempo-espaço vividos na 
sociedade moderna. A edição 
pedagógica trazia reflexões 
sobre a vivência nesta sociedade e refletia sobre 
a necessidade da construção de uma outra socie-
dade, na qual a educação terá papel fundamental 
e decisivo. A então presidenta do Sindicato, pro-
fessora Marlei Fernandes de Carvalho, alertava 
que governo, já em seu primeiro ano de mandato, 
alegava falta de recursos para cumprir a pauta de 
reivindicações. Entretanto, por meio de estudos 
técnicos a APP conseguiria demonstrar o con-
trário, pois os índices de arrecadação eram cres-
centes em relação às despesas, o que embasou o 
Sindicato a pleitear e conseguir a implantação da 
data-base, em parcela única, e uma equiparação 
salarial histórica. 

A Lei do Piso (11738/08) foi, a duras pe-
nas, implementada. O Sindicato, no entanto, já 
mencionava e temia pela garantia e continuida-
de dos dois maiores programas de formação de 
professsores(as) e funcionários(as): o PDE e o 
Profuncionário, respectivamente. Hoje, no PDE, 
temos além dos pagamentos das bolsas em atraso, 
o início de uma nova turma adiado em um semes-
tre. Para o Profuncionário, a realidade não é mui-
to diferente: os editais de abertura de turma ainda 
não foram publicados e não há perspectiva sobre a 
abertura das turmas neste início de 2015.

 “Organização e Resis-
tência” esses eram os 
dizeres de ordem da pri-
meira edição do Jornal 
30 de agosto – Especial 
Semana Pedagógica. A 
publicação trouxe um balanço 
do primeiro ano do governo Richa e 
resumia o período como “não tran-
quilo”. Os(as) educadores(as) sabiam 
que os termos se referiam à prática 
do governo em, mesmo tendo aumen-
tado as receitas em 14,72% apontava 
dificuldades para justificar a política 
de “choque de gestão”. Foi neste ano 
que as políticas educacionais relacio-
nadas a de meritocracia e tecnocracia 
ganharam impulso. Foram acrescen-
tados no cotidiano escolar termos 
como “Plano de Metas” e “Parcerias 
Público-Privadas”. O termo pedago-
gia das planilhas serviu para exem-
plificar as politicas educacionais im-
plementadas neste período que foram 
intensificadas nos anos seguintes. 
A APP manifestou sua preocupação 
com uma possível substituição ou al-
teração das Matrizes Curriculares que 
veio a se confirmar no final daque-
le ano. Assim, em 2013, a categoria 
iniciou o ano com uma nova matriz 
curricular, implementada sob a total 
ausência de debate com a categoria.

 Símbolos do movimento paranista como 
a tela do paranaense Alfredo Andersen 
(1860-1935) e o florescimento da araucá-
ria pelo minucioso e persistente trabalho 
da gralha-azul, ave símbolo do Estado e das 
lutas da APP, preconizavam o início de um 
ano desafiante. O jornal trazia a preocu-
pação com uma estrutura curricular construída não na ótica 
dos(as) educadores(as) e fazia uma profunda crítica em rela-
ção à gestão empresarial da educação. A pedagogia das plani-
lhas continuava com força e recheando as semanas pedagógi-
cas. Houve uma intensificação no desmonte pedagógico, com 
a diminuição do porte de escola, cessação de turmas, aumento 
de estudantes em cada turma entre outras ações desestrutu-
rantes que permeavam as escolas.

 A APP apontava a preocupação com estas interferências na 
organização do trabalho pedagógico, manifestada através da 
exploração do capital intelectual docente, das más condições 
de trabalho, na busca incessante por avaliar, quantificar e obter 
resultados, - além da preocupante visão da escola sendo enca-
rada como empresa, onde os(as) diretores(as) são tratados(as) 
como gestores(as) e os funcionários(as) excluídos(as) do pro-
cesso educativo. O governador mostrou-se fiel aos preceitos li-
berais de gestão, do Estado mínimo, de diminuição das despe-
sas na área social, de saúde e de educação com a finalidade de 
gerar superávit, o que resultou, entre outras coisas, no atraso 
nos pagamentos de promoções e progressões; na não implan-
tação de direitos assegurados por leis federais, como a hora-
-atividade, e o atraso no pagamento de prestadores de serviços 
de atendimento à saúde dos(as) servidores(as). O cenário de 
final de ano era nada otimista e sem alternativas uma vez que o 
governo negava-se a negociar, acenava-se para a possibilidade 
de uma grave logo do inicio do ano de 2014.

Decisões políticas e 
ações antidemocráticas 

consolidam um 
Estado neoliberal 

que prejudica a 
educação e a sociedade 

paranaense

É examinando o passado que projetamos futuro

2011 2012 2013
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Mesmo com tantas 
dificuldades e 

imposições, a unidade 
da categoria possibilitou 
avanços e melhorias no 
ensino público. Confira 
algumas das principais 
conquistas nos últimos 
anos:

2011
 Equiparação salarial – primeira 

parcela (5,83%) 
 Aumento do valor do auxílio 

transporte 
 Pagamento das promoções 

(2009-2010)
 Eleições para diretores(as)
 Garantia da hora-aula e hora-

atividade para professores 
intérpretes

 Implementação da lei que 
assegura a data-base para o mês 
de maio

2012
 Equiparação salarial (11,92%);
 Implementação da Lei Federal 

do Piso; 
 Abertura de edital para 

Concurso Público;
 Reajuste para funcionários(as).

2013
 Equiparação salarial (3,94%);
 30% de hora-atividade (julho);
 Reconhecimento da graduação 

para Agente I e da pós para 
Agente II;

 Recesso de final de ano para 
funcionários(as);

 Avanço de uma classe para 
funcionários(as);
 

2014
 Pagamento das promoções 

e progressões em atraso 
(referentes a 2013 e meses 
iniciais de 2014);

 33% de hora-atividade;
 Pagamento da data-base em 

parcela única;
 Reajuste do auxílio transporte 

para funcionários(as);
 Hora-atividade para educação 

especial.

Um passeio pela história recente:
    os enfrentamentos dos últimos quatro anos  
de governo Beto Richa (PSDB)

A edição pedagógica do Jornal 30 de Agosto tem como tradição apresentar, 
ano a ano, reflexões sobre os esforços da categoria e do Sindicato para 
a construção de uma escola pública de qualidade. Um momento em que 
professores(as) e funcionários(as) são convidados(as) a debaterem sobre 

as questões de pedagógicas e seus impactos diretos ou indiretos na rotina escolar.
Neste ano, a APP-Sindicato propõe aos(às) educadores(as) um passeio, uma volta 

ao tempo por meio da análise de uma história recente, conhecida e vivida pelos(as) 
paranaenses nos últimos quatro anos. Tal proposta tem como objetivo observar a 
escola como um espaço social de trabalho, mas também como um ambiente de resis-
tência e organização para a construção de uma história mais justa. Educador(a), você 
está convidado, a partir de agora, a fazer uma viagem  com início no primeiro ano do 
governo Beto Richa. Aperte o cintos, pois haverá turbulências no trajeto.

 Símbolos do movimento paranista como 
a tela do paranaense Alfredo Andersen 
(1860-1935) e o florescimento da araucá-
ria pelo minucioso e persistente trabalho 
da gralha-azul, ave símbolo do Estado e das 
lutas da APP, preconizavam o início de um 
ano desafiante. O jornal trazia a preocu-
pação com uma estrutura curricular construída não na ótica 
dos(as) educadores(as) e fazia uma profunda crítica em rela-
ção à gestão empresarial da educação. A pedagogia das plani-
lhas continuava com força e recheando as semanas pedagógi-
cas. Houve uma intensificação no desmonte pedagógico, com 
a diminuição do porte de escola, cessação de turmas, aumento 
de estudantes em cada turma entre outras ações desestrutu-
rantes que permeavam as escolas.

 A APP apontava a preocupação com estas interferências na 
organização do trabalho pedagógico, manifestada através da 
exploração do capital intelectual docente, das más condições 
de trabalho, na busca incessante por avaliar, quantificar e obter 
resultados, - além da preocupante visão da escola sendo enca-
rada como empresa, onde os(as) diretores(as) são tratados(as) 
como gestores(as) e os funcionários(as) excluídos(as) do pro-
cesso educativo. O governador mostrou-se fiel aos preceitos li-
berais de gestão, do Estado mínimo, de diminuição das despe-
sas na área social, de saúde e de educação com a finalidade de 
gerar superávit, o que resultou, entre outras coisas, no atraso 
nos pagamentos de promoções e progressões; na não implan-
tação de direitos assegurados por leis federais, como a hora-
-atividade, e o atraso no pagamento de prestadores de serviços 
de atendimento à saúde dos(as) servidores(as). O cenário de 
final de ano era nada otimista e sem alternativas uma vez que o 
governo negava-se a negociar, acenava-se para a possibilidade 
de uma grave logo do inicio do ano de 2014.

 O ano mais tempestuoso den-
tre todos deste período. O pre-
nuncio do ano anterior de greve 
confirmou-se. A greve (vitoriosa 
sob todos os aspectos) consu-
mou-se na última dezena do 
mês de abril, com a adesão de cerca de 90% da ca-
tegoria. Uma passeata histórica de mais de 30 mil 
educadores(as) parou Curitiba e mostrou a força e 
a mobilização dos trabalhadores(as) da educação 
pública no Paraná. A Edição Pedagógica propunha 
atenção as questões curriculares, a organização dos 
tempos e espaços na escola, o projeto político peda-
gógico como orientativo da organização do trabalho 
pedagógico e a gestão democrática. A APP apontava 
as diferenças entre propostas emancipadoras pro-
postas liberais na educação. Reforçava justamente 
a gestão democrática, no mesmo ano em que houve 
eleições gerais para presidência da república, go-
vernos estaduais e legislativos. No interno da APP 
houve eleições para a escolha da direção estadual 
e direções dos núcleos sindicais. O governo numa 
atitude antidemocrática e de forma violenta, com 
agressão aos(às) professores(as), aprovou na ALEP 
projeto que prorrogou os atuais mandatos das dire-
ções de escola, privando as comunidades escolares 
deste direito de escolha. No final do ano a população 
foi noticiada sobre o fechamento de escolas, turnos 
e de turmas em geral, com destaque negativo para o 
fechamento de CEEBJAS e escolas do campo; além 
de ter os salários dos(as) aposentados(as) achatados 
com o estabelecimento da contribuição previdenciá-
ria e o atraso nos pagamento de educadores(as) PSS. 

É examinando o passado que projetamos futuro

2013 2014
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2015: um tempo intenso,  
de luta, unidade e resistência
Símbolo da resistência nos governos anteriores, mais uma vez a APP-Sindicato  
entra em cena como protagonista na luta pelos direitos dos(as) trabalhadores(as)

Unir as bandeiras em defesa da classe trabalhadora

Mal os dias de janeiro anunciavam o ano de 
2015 e já estávamos as voltas com o atra-
so de salários dos(as) professores(as) 

e funcionários(as) PSS. Um péssimo presságio 
para o começo do ano e o inicio da confirmação 
de que a lógica das políticas governamentais nes-
te segundo mandato do governador Beto Richa se 
aprofundarão. 

O governo estadual deu mostras de que irá fragi-
lizar a atividade sindical endurecendo as ações, uma 
vez que a APP-Sindicato constitui-se em importan-
te voz que atormenta e dificulta a implementação de 
projetos liberais burgueses. Na tentativa de dividir a 
categoria, e para a opinião pública será crescente a 
onda de desqualificação do trabalho sindical.

De cabeça diminuta e corpo avantajado, os 
avestruzes costumam esconder a cabeça em situ-
ações de perigo, quando se sentem ameaçados. 
Convenhamos, trata-se de uma defesa um tanto 
quanto ineficaz, uma vez que o corpo como um 
todo fica exposto, deixando-o à mercê de possíveis 
predadores. O melhor seria para o avestruz en-
frentar a situação, mesmo que isso se configure em 
um risco maior. Avessos à síndrome de avestruzes, 
é necessário que enfrentemos as situações, mesmo 
que os tempos sejam nebulosos e labirínticos, e 
que as saídas sejam difíceis de encontrar.

Da mitologia grega vem o exemplo de Teseu, 
solidário aos inocentes que eram mortos pelo 
Minotauro, que vivia em um labirinto onde nin-
guém conseguia escapar. Contrário a tirania do 
rei de Creta, Minos, Teseu se dispôs a entrar no 
labirinto. (Teseu) Não só matou o Minotauro 
como conseguiu sair do labirinto. Para isso ele 
teve o auxilio de Ariadne, que o presenteou com 
a espada e carretel de linhas para que ele pudes-
se marcar o caminho percorrido, matar o Mino-
tauro e sair do labirinto sem problemas. Teseu e 
Ariadne se juntaram para a superação do desa-
fio que consistia em entrar e sair do labirinto e 
matar o Minotauro. Unidos souberam escolher 
a melhor estratégia e usar da melhor tática para 
superar com êxito os desafios impostos.

 Este é o caminho na superação dos desafios 
deste tempo atual: unidade da categoria, estraté-
gias na ação e a definição das táticas – as melhores 
possíveis, para consecução das estratégias defini-
das com vistas a superação dos desafios. 

Arquivo da APP-Sindicato
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Unidade dos(as) 
trabalhadores(as)

 Uma frase escrita por Marx e Engels no 
Manifesto povoa o imaginário da classe 
trabalhadora há mais de cem anos. Está lá 
como última frase do Manifesto Comunista: 
Proletários de todos os países, uni-vos.

O Manifesto Comunista faz uma dura 
crítica ao modo de produção capitalista e na 
forma como a sociedade se estruturou atra-
vés desse modo. Busca organizar o proleta-
riado como classe social e conclama para a 
unidade como forma de superação do mo-
delo capitalista. Organização e unidade dos 
trabalhadores é fundamental para emanci-
pação da classe trabalhadora. 

Em um outro momento, no ano de 1866 
durante o Congresso de Genebra, nas re-
soluções, ao tratar dos sindicatos, (Marx)
escreve sobre a importância da unidade, 
uma vez que os(as) trabalhadores(as) para 
se contrapor a força do capital só pos-
suem como força o fato de serem numero-
sos, no entanto o capital age sobre os(as) 
trabalhadores(as) criando entre eles(as) 
mesmos a concorrência, fragilizando as-
sim a unidade. Cabem aos sindicatos a 
organização dos(as) trabalhadores(as), 
não só na luta por melhores condições de 
trabalho e de salário, mas também têm 
papel de auxiliar os movimentos sociais 
e políticos que aponte para a direção da 
emancipação total. 

Marx amplia o papel dos sindicatos ao 
estabelecer um vínculo entre a luta da cate-
goria com a luta geral de uma nova socieda-
de. Isto tem implicações diretas para o que 
vivenciamos neste momento. A luta é parti-
cular, de garantir os direitos já conquistados 
e avançar na consolidação de novos direitos, 
mas a luta é também geral, de mudança do 
modelo de sociedade, de se contrapor a ló-
gica neoliberal, de esfacelamento do Estado 
democrático de direitos.

Destarte é importante unirmo-nos a 
outros(as) trabalhadores(as). Hoje já conta-
mos com o Fórum das Entidades Sindicais 
(FES) que reúne outros sindicatos do servi-
ço público estadual e quem tem dificuldades 
próximas às que enfrentamos. Também con-
tamos com a Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) como parceira nas lutas e mobili-
zações por melhores condições de trabalho. 
Para além do movimento sindical, alguns dos 
movimentos sociais, como o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), são profícu-
os em resistir e se contrapor a ode dos liberais 
burgueses instalados no Palácio Iguaçu.

Outras medições serão possíveis no 
campo da própria política partidária, unin-
do-nos à base de oposição da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). Ações coorde-
nadas entre o sindicato e os agentes políti-
cos potencializam a luta e abrem caminhos 
para o diálogo e a construção de saídas em 
momentos como os dos próximos anos.

Estratégias e Táticas
 A palavra estratégia vem do pensamento militar. E segundo o pensamen-

to militar convencional, estratégia, por definição, é o plano para dirigir 
uma campanha militar, e tática é o plano para dirigir uma batalha. Uma 
campanha está composta por diversas batalhas, as batalhas são táticas com 
respeito à campanha militar. 

Desta forma as estratégias dizem respeito ao plano estabelecido para 
a conquista de um determinado objetivo. As táticas seriam como linha de 
ação para implementação do plano e por conseguinte, para se alcançar os 
objetivos proposto.

Aqui precisamos ser astutos tal qual foram Teseu e Ariadne. Pensar pla-
nificado, medir o alcance de nossas decisões ao estabelecer um calendário 
de mobilizações que poderá levar-nos a paralisações ou à greve. 

Estamos às vésperas de uma Assembleia que de forma prudente, 
sem deixar de ser contundente, deverá avaliar o momento e estabelecer 
as estratégias e táticas para as grandes lutas que teremos no ano, en-
tre elas o pagamento dos atrasados das progressões e promoções, cerca 
de 60 milhões de reais em dívida que o governo tem com a categoria, e 
o reajuste salarial pelo Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) dos(as) 
professores(as) na ordem de 13,01%, bem como, o estabelecimento do Piso 
para o funcionários(as) de escola, isso só para ficar na pauta salarial.

A resistência como intermédio entre a luta e a utopia

 O que se anuncia para 2015 não é dos 
melhores! Mas se é algo que aprende-
mos neste tempo de (des)governo Beto 
Richa (PSBD), é que só através de nossa 
mobilização é que fazemos com o que o 
governo recue. Ao aguçamento das po-
líticas neoliberais responderemos tam-
bém com o aguçamento de nossa mo-
bilização. Do mestre Paulo Freire, do 
livro Pedagogia da Autonomia (1996), 
aprendemos que se saber determinado 
pelas circunstâncias desfavoráveis não 
é determinismo, mas sim possibilida-
de, uma vez que só há história onde o 
tempo possa ser “problematizado e não 
pré-dado”, na perspectiva de superação 
da inexorabilidade histórica, uma vez 
que, “inexorabilidade do futuro é a ne-
gação da história”.

Resistiremos como sempre fizemos 
em tempos tão difíceis como este. Re-
sistimos à lógica nefasta de dois Go-
vernos de Álvaro Dias e Jaime Lerner, 

sendo que este último em seu segundo 
mandado usou de todas as suas malda-
des para criar obstáculos para a ativi-
dade sindical. Resistimos e sobrevive-
mos. Isso só foi possível, obviamente 
pela nossa organização e mobilização, 
mas também porque há um horizonte 
utópico, de utopia possível, de um novo 
tempo, de superação da exploração do 
humano pelo humano, de uma educa-
ção que emancipe este humano e de re-
lações solidárias entre todos. 

Por fim, é sempre bom lembrar 
que nascemos a partir da luta de clas-
ses, em defesa dos direitos dos(as) 
trabalhadores(as) e nos manteremos 
firmes, com ou sem tempestades no 
horizonte, na luta pela superação das 
desigualdades produzidas por este ou 
aquele governo. Nosso horizonte é o 
humano-mais-humano emancipado, 
em uma sociedade sem classes tendo 
como base e valor o trabalho associado.

 Confira no Portal da APP-Sindicato a versão 
online do Jornal 30 de Agosto, com sugestões 

complementares de leitura e com as referências 
bibliográficas utilizadas na produção desta edição. 

Acesse: 
www.appsindicato.org.br
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Passo a passo para eleger  
a Representação da Escola
1. Eleger a Representação Sindical em reunião 
entre os pares da escola, preferencialmente durante 
a Semana Pedagógica (02 a 06 de fevereiro de 2015).

2. Eleger representantes de Funcionários(as) e de 
Professores(as) (titulares e suplentes) em todos os 
turnos de funcionamento da Escola.

3. Preencher a ata padrão - à disposição nas 
escolas e no site da APP-Sindicato - informando nome 
e contato dos(as) eleitos(as). No verso deve constar a 
assinatura de quem participou da reunião.

4. Após a eleição, a Comissão Sindical Escolar 
deve se apresentar à direção da escola e à equipe 
pedagógica para debater as funções dos(as) 
representantes, a livre organização da categoria e a 
sua participação no Conselho Regional do Sindicato.

5. Entregar a ata padrão devidamente 
preenchida em seu Núcleo Sindical e se inteirar do 
calendário de atividades do Sindicato, em especial do 
Conselho Regional.

Organizar a escola, organizar  
a resistência em 2015!
Resistir! Esta será a máxima para  
os próximos quatro anos. Como a Escola  
é o território de lutas da educação,  
é fundamental que a gente se organize

A Organização por Local de Trabalho (OLT) é de extrema importância 
tanto na realização das mobilizações, quanto para a manutenção da legiti-
midade política das estruturas sindicais. Por isso que, mesmo sabendo que 

o tempo dos(as) educadores(as) é curto, a jornada de trabalho é cansativa e as 
condições precárias para realizá-la, necessitamos que educadores e educadoras se 
apresentem para representar o coletivo de sua escola. Essa representação é o que 
dá vida à organização por local de trabalho, que é fundamental para avançar nas 
conquistas dos nossos direitos, das reivindicações definidas coletivamente, e as 
estratégias para melhorarmos as condições de trabalho. É por meio destes(as) Re-
presentantes de Escolas que as reivindicações debatidas nos locais de trabalho 
chegam às demais instâncias do sindicato.

O papel de um(a) representan-
te de escola é fazer o elo de comu-
nicação entre o sindicato e  os(as) 
trabalhadores(as) da Educação. Essa 
função do(a) representante é muito 
importante e, por isso, ele(a) compõe 
a Comissão Sindical Escolar.

A Comissão Sindical Escolar é 
o órgão legítimo de representação da 
APP no local de trabalho existente em 
cada escola. A união das Comissões 
Sindicais das Escolas do mesmo Nú-
cleo Sindical forma o Conselho Regio-
nal da APP-Sindicato. Este Conselho é 
uma instância organizativa e delibera-
tiva da entidade composta pela dire-
toria do Núcleo Sindical, pelos(as) re-
presentantes de municípios e de base 
e pelos(as) representantes de escolas. 

Essa forma de organização demons-

tra a democracia interna dentro da 
estrutura da APP-Sindicato, pois são 
os(as) educadores(as) organizados(as), a 
partir da escola, que definem e apontam 
os caminhos a serem seguidos. A OLT na 
APP-Sindicato não deve ser compreen-
dida como um movimento para os(as) 
educadores(as), e sim um movimento 
dos(as) educadores(as). Sendo assim, 
além de propor e debater os rumos do 
sindicato, os(as) integrantes do Conse-
lho Regional podem compor comissões 
de trabalho e coletivos junto às secreta-
rias dos Núcleos Sindicais. 

Uma Escola com uma representação 
forte e atuante é a garantia da organi-
zação e participação efetiva da categoria 
nas ações do sindicato. Sindicato este 
que se referencia em sua base e que a 
respeita nas tomadas de decisão.

Qual é o papel de um(a) Representante de Escola?

Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem (Rosa Luxemburgo)

 Quem pode ser candidato(a)  
a Representante da Escola?
Todos(as) os(as) educadores(as) sindicalizados(as)  

à APP-Sindicato podem se candidatar. Ou seja, 

professores(as) e funcionários(as) de escola.

 Quem está apto a votar?
Podem e devem votar todos(as) os(as) trabalhadores(as) 

em educação que atuam na escola, mesmo quem ainda 

não é sindicalizado(a).

Garanta a representatividade de sua Escola. A APP-Sindicato Somos Nós!
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Encarte Especial - Pauta da Categoria

Um olho aqui em 2015 
e outro em 2018

É necessário estabelecer ações imediatas para que consigamos manter os avanços em 2015 e, dentre elas, 
toda a mobilização que precisaremos durante a campanha salarial para alcançarmos o reajuste de 13,01% 
do Piso Nacional para os(as) professores(as) e definir o índice para os(as) funcionários(as) de escola. A 
assembleia do dia 07/02 será o momento de avaliarmos a situação atual e estabelecermos um calendário 
de mobilizações. Todos(as) juntos(as) e unificados(as) no dia 07!
No entanto, sabemos que o que se acena para 2015 é resultado do aguçamento das políticas implementadas 
nos anos anteriores, no primeiro mandato do governador Beto Richa, e que se seguirá até 2018. Nossa 
tarefa é também olhar adiante, aprofundar, refletir e planificar ações sobre as políticas que tem a lógica 
de Estado privatista e neoliberal.
Não temos tempo a perder! Nosso tempo é de luta e resistência!
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Desafios para organização da 
luta na escola, núcleo sindical
 e estadual
O ano de 2015 já começou e com ele os desafios de manter 

direitos e avançar na pauta dos trabalhadores(as) da edu-
cação pública no Paraná. Essa tarefa, que como já ava-

liamos, exigirá unidade da categoria e ações planificadas e co-
ordenadas. Essas ações terão que ter um alcance em três níveis 
organizativos, Escola, Núcleo Sindical e APP-Estadual, envolven-
do o maior número de pessoas.

Uma das maneiras de agir deste governo é criar factoides na 
imprensa ou criar situações para dividir a categoria. Dois exemplos 
recentes dão mostras disso, quando logo após a posse, o governa-
dor disse à imprensa, em alto e bom som, que a APP recebia di-
nheiro do governo federal, uma mentira caluniosa. Ou ainda, como 
no final do ano passado, quando tratava da prorrogação do man-
dato dos(as) diretores(as) de escola, dividiu a escola e criou desa-
justes. Por isso, existe a necessidade de estarmos mobilizados(as) 
e unidos(as).

Nesse sentido, listamos a seguir alguns desafios para cada 
um dos níveis organizativos:

Desafios para a Escola
 Organizar o dia “D” APP na Escola, durante a semana APP na Escola, 

durante a semana pedagógica de 2015. É momento de estudo e discussão 
do Jornal 30 de Agosto - edição pedagógica de fevereiro deste ano.

 Tirar posição coletiva e encaminhamentos com vistas a prepa-
ração do Conselho Regional e da Assembleia Estadual no dia 07 de 
fevereiro, em Guarapuava.

 Organizar um calendário de lutas e resistências na escola, de acordo 
com as deliberações da Assembleia Estadual.

 Escolher os representantes da APP na escola. Os(as) representantes 
de escola cumprem historicamente papel fundamental na garantia de uma 
presença sindical qualificada em cada local de trabalho. 

 Aproveitar os primeiros dias de aula e debater com os(as) estudantes 
sobre as políticas educacionais do governo e o descaso com que ele tem 
tratado educadores(as). 

 Mobilizar o grêmio estudantil prevendo ações em defesa da es-
cola pública.

 Refletir junto aos pais e mães, a situação atual de descaso do governo 
para com a educação. Incluí-los(as) no calendário de mobilização.

Desafios para os Núcleos Sindicais
 Visitar escolas e refletir com os(as) educadores(as) a situ-

ação atual e o cenário que se desenha para 2015 e os próximos 
quatro anos.

 Organizar o Conselho Regional entre o dia 28 e 30 de 
janeiro com vistas a preparação da Semana Pedagógica do dia 2 
ao dia 6 de fevereiro e da Assembleia Estadual do dia 7.

 Mobilizar os(as) educadores(as) para participarem da As-
sembleia do dia 7. 

 Definir um calendário de mobilização conjuntamente com a 
categoria após a Assembleia.

 Juntar-se a outros movimentos sociais e sindicatos para uni-
ficar a luta.

 Debater com os(as) políticos(as) da região para a situação da 
educação paranaense.

Desafios para a APP Estadual 
 Organizar o Conselho Estadual para a semana do  dia 6 de feve-

reiro em preparação a Assembleia do dia 7.
 Visitar escolas e refletir com os(as) educadores(as) a situação 

atual e o cenário que se desenha para 2015 e os próximos quatro anos.
 Mobilizar os(as) educadores(as) para participarem da As-

sembleia do dia 7. 
 Definir em Assembleia um calendário de organização da luta.
 Juntar-se a outros movimentos sociais, membros do FES (Fórum 

Estadual de Sindicatos) e outros sindicatos para unificar a luta.
 Criar canais de interlocução junto aos(as) deputados(as), se-

nadores e senadora alertando-os para a situação de precariedade 
da educação paranaense.

 Pressionar o governo para que cumpra a pauta de reivindicações, 
pauta que o próprio governo se comprometeu antes das eleições de 
outubro do ano passado.
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Resistir, 
organizar 
e lutar!
Desde as eleições de 2014, com a vi-

tória do governo Beto Richa, estão 
em curso mudanças estruturais no 

Estado. Há o aprofundamento neoliberal 
através de várias medidas:

 paralisação das negociações de diversas 
categorias;

 calote de pagamentos e compromissos 
assumidos;

 novo pacotaço/tarifaço de IPVA, ICMS 
de mais de 90 mil produtos;

 taxação dos(as) aposentados(as);
 fim da aposentadoria integral para 

os(as) novos(as) servidores(as) públicos(as) 
com a previdência complementar;

 decretos que reorganizam a dinâmica do 
Estado;

 atraso no salário dos(as) temporários(as).

Escolhas e decisões contundentes de 
uma “nova organização” do Estado que 
penaliza a população em geral e os(as) 
servidores(as) públicos(as).

Ser ou não ser: eis a questão! Mu-
danças aqui, maquiagens ali. No entan-
to, trata-se do mesmo governo, com mu-
danças nas definições técnicas/políticas 
e estruturais, aprofundando ainda mais 
o projeto neoliberal de Estado.

Essa “nova política” que já viven-
ciamos no passado recente nos con-
duz à organização da luta e da pauta 
olhando o presente (2015) como tam-
bém os próximos quatro anos desse 
governo.

É e não é o mesmo governo!

Pauta imediata:
1. Retorno do pagamento de todos(as) no último dia do mês (PSS).
2. Pagamento dos mais de 70 milhões de progressões e promoções em 
atraso referentes a 2014.
3. Medida imediata para não atrasos.
4. Cumprimento dos itens da greve de 2014, especialmente pagamento 
sobre a formação e reconhecimento do tempo de serviço para promoção e 
progressão.
5. Retomada das Comissões: cargo de 40 horas; porte de escola; educação 
especial; EJA; educação do campo; sócioeducação.
6. Piso Salarial: a maior conquista dos(as) Trabalhadores(as) em Educação 
desde 2008. Lei 11.738 sancionada pelo presidente Lula foi o que garantiu 
a recomposição dos nossos salários, assim como a reivindicação da 
equiparação salarial. O reajuste do Piso para 2015, segundo o índice oficial 
do MEC será de 13,01%.
7. Piso para Funcionários(as): o maior desafio da meta 18 do PNE 
será instituir o Piso aos Funcionários(as) de Escola para superarmos 
essa desigualdade hoje existente. A reivindicação de reajuste para 
Funcionários(as) seguirá a dinâmica dos anos anteriores, ou seja, o reajuste 
do mínimo regional que é o debate coletivo do Fórum dos Servidores. Se o 
Governo cumprir o acordo de 2014, o índice deve ser de 8,84% (definição 
em abril/2015).

Evolução do Piso 
para o Magistério 

“Nova SEED”
O novo secretário de Educação Fernando Xavier Ferreira é engenheiro de telecomunicações 
formado pela PUC-RJ. Ex-presidente da Telebrás e da Telepar brevemente nos idos de 1990. 
Foi secretário executivo do Ministério das Comunicações na época das privatizações. Teve 
passagem como presidente da Telefônica no Brasil – a subsidiária da empresa espanhola que 
respondia pelo sistema de São Paulo. Ex-conselheiro de várias empresas multinacionais e 
nacionais em sua maioria ligadas às telecomunicações. Na educação, foi conselheiro do grupo 
Positivo. 

Dificuldades: com as mudanças estruturais na Seed, há, infelizmente, um atraso em 
todo o processo de negociação da pauta de reivindicações. O olhar deve ser para além de 
2015. Nossa estratégia é imediata e, também, a longo prazo. Um olho em 2015 e outro em 
2018: Organizar, Lutar e Resistir!

Ofício: a APP Sindicato protocolou o ofício ao novo Secretário de Educação para 
apresentação da pauta e método de trabalho, ainda sem resposta de quando nos atenderá.
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Houve um aumento de 101,87% 
entre 2009 e 2015. Isso representa 
um ganho de 44,16% real acima da 
inflação do período.
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Decreto Análise da APP

Decreto que institui os Conselhos de Desenvolvimento Social, Econô-
mico e Infraestrututa. 
Serão órgãos diretamente vinculados ao gabinete do governador com a chefia 
da Casa Civil, responsáveis, dentre outros objetivos por sugerir e acompanhar 
indicadores e resultados dos  programas governamentais. A Seed participará do 
Conselho de Desenvolvimento Social. 

Gestão Pública. A criação dos Conselhos é a regulamentação de uma prática já 
existente na primeira gestão do governo Richa. Visivelmente no escopo do decre-
to, são percebidas nuances das perspectivas neoliberais como o “estabelecimento 
de indicadores de avaliação de resultados e de controle que permitam aferir a 
redução das desigualdades”, ou ainda “a integração das políticas sociais, objeti-
vando a maximização de seus resultados e a racionalização dos custos”. A velha 
política das planilhas, do controle, da mensuração, de obtenção de resultados e 
metas.

Decreto que proíbe o nepotismo nos  órgãos e entidades estaduais, 
nas  contratações de serviços terceirizados e outros  conveniamentos

No dia da posse, o governador nomeou a esposa e o irmão como secretários de 
estado, contrariando o próprio decreto.

Decreto que institui o Comitê de Qualidade da Gestão Pública.
Responsável pela formulação, proposição e implantação de diretrizes voltadas à 
elevação do nível de eficiência e eficácia da  Administração Pública Estadual,  e 
relativas a recursos humanos, aquisições, contratações e terceirizações.

Novamente a preocupação com “elevação do nível de eficiência e eficácia” go-
vernamentais a partir de mecanismos de controle e mensuração de resultados. 
Lógica positivista, funcionalista e tecnocrata, orientada pelo viés liberal.

Decreto que institui o Programa e o Comitê Estadual de Desburocra-
tização.
Sistemas de Controle de Despesas

Aos(às) saudosistas uma volta ao passado recente quando no Brasil do final do 
anos 70 até meados da década de 80 havia o Ministério da Desburocratização. 
Mais da mesma lógica: o “aperfeiçoamento” da máquina administrativa para 
maximização de resultados. No Brasil o resultado do Ministério da Desburocrati-
zação foi pífio.

Decreto veda a admissão e a contratação de pessoal na administra-
ção direta e indireta.
O decreto proíbe a contratação de novos(as) servidores(as) efetivos(as) e tem 
como tarefa fazer o levantamento do quadro de pessoal e impacto na folha de 
pagamento. Excepcionalmente o governador poderá autorizar a realização de 
concursos, bem como admissão ou contratação de pessoal

O decreto excetua de seu escopo a contratação de comissionados(as). Concursos 
que já tenham sido realizados ou cujo editais foram publicados anteriormente, 
como o concurso para o magistério de 2012, tem sua validade mantida. O decreto 
ainda prevê que cada secretaria num prazo máximo de 90 dias deverá encami-
nhar ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais  – também criado por 
decreto no ato da posse do segundo mandato o quadro de funcionários(as) com 
as funções exercidas por cada um e o salário bruto recebido por cada um(a). Isso 
sinaliza o desajuste deste governo que, em quatro anos ainda tem dificuldades de 
saber a lotação e o valores salariais recebidos  pelo funcionalismo público. Indica 
também a possibilidade de remanejamentos no quadro geral do funcionalismo.

Decreto que institui a Comissão de Política Salarial – CPS
Comissão diretamente vinculada ao governador que é responsável pelas diretrizes 
da política salarial em todos os órgãos, autarquias e fundações, bem como será 
responsável pelos termos finais das negociações salariais.

A condução das negociações salariais continuam com a administração direta, au-
tarquias e fundações. No entanto os termos finais da negociação, estarão sujeitas 
à aprovação da CPS, centralizando as decisões e desautorizando acordos entre 
secretarias e servidores(as). Além disso, burocratiza  e tende a tornar mais difíceis 
o processo de negociação com as entidades de representação dos/as trabalhado-
res/as do serviço público.

Decreto que dispõe sobre o retorno dos(as) servidores(as) 
públicos(as) estaduais aos seus locais de repartições de origem até 31 
de janeiro de 2015.

Impacta diretamente na vida funcional de centenas de servidores(as) 
públicos(as), cria um clima de instabilidade funcional. Um exemplo são os 
professores(as) hoje na Seed que tiveram que retornar no final do ano para as 
escolas de origem, criando uma situação de muita confusão e incerteza na distri-
buição de aulas e que se acentuará no inicio do ano letivo. Pelo decreto excetuam-
-se os cargos comissionados ou cargos de confiança.

Decreto que cria grupo de trabalho para avaliação e regulamentação 
de contratos de terceirização de mão de obra.
Tem o objetivo de levantar os contratos em vigência, avaliar, rever e propor 
critérios e regulamentação para a terceirização de mão de obra no serviço público 
estadual.

Com o objetivo de regulamentar a contratação de terceirizados pode indicar a 
ampliação dos atuais contratos. A criação da Fundação da Saúde (FUNEAS) e da 
recriação da FUNDEPAR na educação abrem à esta possibilidade.

Decretos assinados pelo governador 
no ato de posse reafirmam política 

centralizadora e neoliberal
Durante o ato de posse no Palácio Iguaçu o governador numa 

medida de impacto, aos olhos da velha mídia, assinou 18 de-
cretos que regulam e dispõem sobre a organização da máquina 

pública. Numa análise inicial, estes decretos evidenciam e acentuam a 
lógica instaurada no primeiro mandato. Trata-se de uma nova repac-

tuação. É mais do mesmo, com algumas mudanças significativas. 
A seguir apresentamos um quadro com alguns destes decretos. 

Em algumas situações fazemos uma breve descrição do que tratam 
os decretos. Apresentamos também comentários críticos do que o 
governador assinou.


