
As escolas da rede estadual de ensino do Paraná 
viveram uma rotina diferente neste 31 de 
agosto. Por conta da mobilização do ‘Dia de Luta 

e de Luto’ dos trabalhadores em educação pública, as 
aulas foram ministradas num período de tempo mais 
curto, 30 minutos em vez de 50. No tempo restante, 
os trabalhadores realizaram debates. A atividade, 
organizada pela APP-Sindicato, marcou os 21 anos 
do ‘30 de Agosto’, dia histórico para os professores e 
funcionários de escolas paranaenses. 

Como medida preventiva contra a Gripe A, não foi 
realizada a tradicional caminhada em direção ao 
Centro Cívico, mas a mudança na programação não 
alterou a negociação com o governo, sendo realizada 
reunião entre a direção sindical e o Poder Executivo.

Neste dia professores e funcionários de todo o país realizarão atividades em defesa do Piso Salarial 
Profissional Nacional. A ação principal acontece Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal.
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Mobilização do Dia de Luta e de Luto marca 
data histórica no Paraná

Setembro / 2009

Equiparação – As negociações em relação a um reajuste diferen-
ciado para professores e funcionários continuam. Na reunião, os re-
presentantes do governo afirmaram que existe a possibilidade de 
reajuste desde que haja uma recuperação da receita do Estado. Se-
gundo o Dieese, os estudos da entidade deixam claro a possibilidade 
de o governo, de forma progressiva, diminuir esta diferença. Atual-
mente o salário de ingresso de um professor com dois padrões é de 
R$ 1.475,90 além do auxílio transporte de R$ 430,56. Um agente 
profissional, que também precisa ter formação em curso superior, 
recebe o piso de R$ 2.401,57 pela jornada de 40 horas. Para que 
ambos tenham salários equivalentes, é necessário incorporar o auxí-
lio transporte e reajustar os salários em 25,97%. 

PSPN - É necessária a implantação imediata da Lei 11.738/08. 
Hoje o Piso Salarial Nacional (PSPN) é de R$ 1.132,40. Para alcan-
çar o Piso, o governo tem que instituir um reajuste de 9,61% para os 
educadores.

Cargo de 40 horas - O governo se comprometeu em publicar nos 
próximos dias os editais de vagas e de abertura de inscrições para 
opção ao cargo de 40 horas. Novamente o governo afirmou que após 
a efetivação do Cargo de 40 horas fará o processo de Remoção.

Concurso Público - A direção da APP cobrou do governo rapidez 
no processo de nomeação dos aprovados. 

Progressões e promoções – Na reunião ficou definido que o 
Estado vai apresentar um cronograma para o pagamento das promo-
ções e progressões de professores e funcionários em atraso, o mais 
rápido possível.

Saúde – Outro assunto de destaque é a preocupação da categoria 
com relação ao SAS (Sistema de Atendimento ao Servidor) e a ne-
cessidade de criação de um projeto de saúde que contemple pro-
gramas específicos de prevenção para professores e funcionários. A 
APP cobra ainda do governo que o atendimento de perícia médica 
seja melhorado, já que os professores e funcionários não têm rece-
bido atendimento adequado. 

Retirada do PL 9219 - Como uma conquista importante da ca-
tegoria, representada pela APP, é importante lembrar que o projeto 
219/09, traria um grande prejuizo para a categoria, caso fosse apro-
vado. O governo retirou da Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 
219/09, para a abertura de debates a fim de formular uma proposta 
de Avaliação de Desempenho. 

Veja o resultado da audiência com o Governo

A APP-Sindicato, além de realizar um ato público em defesa do Piso Salarial 
Profissional Nacional em Curitiba, enviará uma caravana de educadores a Brasília, 
que se juntará às demais delegações dos outros estados do país, para participar 
da mobilização nacional de 16 de setembro. Em Curitiba, a atividade acontecerá 
na Boca Maldita -, às 10 horas, e contará com a participação de educadores de 
todos os núcleos sindicais da APP. O sindicato reafirmará a importância do Piso 
para a qualidade da educação paranaense e brasileira. 

O Piso no Paraná - Segundo a Lei 11.738, o piso atualizado para o professor 
com nível médio é de R$ 1.132,40 para uma jornada de até 40 horas.  No Pa-
raná, para uma jornada de 40 horas o Estado paga R$ 1.033,12.  Isso significa 
que os professores da rede pública estadual estão recebendo 9,61% a menos 
que o valor estabelecido pela Lei do PSPN. A APP e a CNTE chegam a esse per-
centual por meio da interpretação do artigo 2º da referida Lei. Como esse artigo 
estabelece um valor específico para uma jornada de até 40 horas, a APP entende 
que esse valor corresponde ao pagamento enquanto vencimento e não como 
remuneração. 

A sanção da Lei 11.738/08 que em 16 de julho de 2008, instituiu o Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN) foi uma grande conquista para a educação 
brasileira. No entanto, a recém decisão do Supremo Tribunal trouxe obstáculos 
para a implantação do PSPN.  Por isso, a Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Educação (CNTE) convoca todos os trabalhadores em educação para uma 

grande mobilização nacional pelo cumprimento da Lei do Piso. No dia 16 de se-
tembro será realizado, em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
A concentração será no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, a partir 
das 12h. No período da manhã, nas dependências do Senado, as delegações 
dos professores de todos os Estados participarão de uma reunião com a Frente 
Parlamentar em Defesa do Piso.

Votação da ADI e 33% de hora-atividade - Nesse mesmo dia 16, às 14 
horas, os educadores realizam uma manifestação em frente ao STF. O objetivo é 
agilizar o processo da votação da ADI Nº 4167 - Ação Direta de Inconstitucionali-
dade - e com decisão, conforme prevê a Lei 11.738 (Lei do Piso). Os professores 
querem que o STF decida e reafirme todos os dispositivos da lei original, pois a 
decisão liminar do órgão suspendeu duas conquistas: a que garante a integrali-
dade do valor do piso enquanto vencimento, admitindo a incorporação de abonos 
ou gratificações e a outra é referente a garantia da aplicação dos 33% da jornada 
em hora-atividade. 

Neste dia, educadores e educadoras vão às ruas para levar a toda a sociedade 
a importância da Lei do Piso para o avanço da qualidade da educação pública do 
país. Não se pode falar em valorização da educação sem a instituição de políticas 
de valorização dos educadores brasileiros. A aplicação do PSPN em cada estado 
e município dará um grande salto de qualidade na área da educação e, conse-
quentemente, será uma enorme conquista para o Brasil. 

16 de setembro: Dia Nacional de Luta pelo Piso Salarial Nacional

A APP-Sindicato entregou ao Governo do Estado, neste dia 31 
de agosto, um estudo do Dieese contrapondo dados recém divul-
gados pelo governo sobre as finanças do Estado. Os dados finan-
ceiros da Secretaria da Fazenda criará, mais uma vez, dificuldades 
para um bom planejamento e investimento na Educação, o que 
pode causar ainda mais problemas nas resoluções da pauta de 
reivindicações.

Para atingir a diferença entre a receita estimada pela Secreta-
ria da Fazenda e a prevista na Lei Orçamentária, de R$ 1 bilhão, 
o resultado do terceiro quadrimestre deverá apresentar queda de 
1,5º% e, segundo o economista e técnico do Dieese, Cid Cordeiro, 
não é possível que a arrecadação fique tão baixa ao ponto de ficar 
somente em 1,5%, o que seria uma catástrofe, já que no primeiro 
semestre a receita corrente líquida atingiu uma variação de 8,10% 
de crescimento. O Dieese sugere que o governo faça a renegocia-
ção do acordo de ajuste fiscal com a STN (Secretaria do Tesouro 
Nacional) como vários estados já fizeram. Isso cria as condições 
financeiras necessárias para atender as reivindicações da APP-
Sindicato. Para conhecer o estudo completo do Dieese, acesse o 
Portal da APP-Sindicato: www.appsindicato.org.br

Dia 19 de setembro: Assembleia Estadual da APP-Sindicato
Local: URCA - Rua Albano Reis, 170 - Ahú - Curitiba / PR | Horário: 8:30

Participe! A mobilização é a nossa força!

Conselho Estadual de Educação aprova 
forma de reposição de aula
Devido à suspensão das atividades escolares na rede pública de 
ensino no período de 30 de julho a 15 de agosto, por causa da gripe 
Influenza A H1N1, os conteúdos deverão ser repostos. O parecer 
nº 355/2009 do Conselho de Estado da Educação (CEE) acata o 
cronograma proposto pela Seed. A data final do ano letivo será 21 
de dezembro e caberá ao estabelecimento de ensino replanejar o 
calendário. Veja no Portal www.appsindicato.org.br o parecer completo 
do CEE e as normas gerais para a reposição.
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