
Primeira parcela das progressões 
e promoções será depositada no 
dia 30

VI Conferência de Educação da APP 
será nos dias 1º e 2 de agosto

Após a pressão da nossa categoria, orga-
nizada pela APP-Sindicato, o governo do Esta-
do divulgou nesta terça-feira (26) que os(as) 
educadores(as) da rede pública estadual de edu-
cação9 receberão, no dia 30 deste mês, a primei-
ra das três parcelas do pagamento das progres-
sões e promoções, conforme negociado durante 
a paralisação. As próximas datas de pagamento 
dos mais de R$ 100 milhões em atraso serão nos 
meses de agosto e novembro. A cobrança deste 
direito foi um dos motivos da greve geral da Edu-
cação realizada em abril.

Todos os atrasados, inclusive PDE, até abril 
de 2013 virão de uma única vez agora em junho 
e mais o mês de agosto e o mês de outubro de 

Este ano a APP-Sindicato promove a 
VI Conferência de Educação da entidade. 
Para a secretária Educacional da APP, 
professora Walkíria Olegário Mazeto, a re-
levância da atividade é incontestável. “O 
momento em que estamos demanda que 
reafirmemos o nosso projeto de educação 
e de sociedade, bem como a nossa pau-
ta de reivindicações”, salienta. De acordo 
com o cronograma, até o dia 20 de julho 

os 29 núcleos sindicais da entidade rea-
lizarão as Conferências Regionais. “Convi-
damos a participar destas etapas os tra-
balhadores e trabalhadoras da Educação 
sindicalizados, que debaterão nossas pro-
postas para o próximo governo. Estas pro-
postas serão levadas, pelas delegações 
eleitas, à Conferência Estadual, que acon-
tecerá dias 1º e 2 de agosto, no Centro de 
Convenções de Curitiba”, informa Walkíria.

2013. Os meses de maio, junho, julho, setembro 
e novembro de 2013 virão de uma única vez em 
agosto. Os valores do décimo terceiro, dezembro, 
1/3 de férias, janeiro e fevereiro de 2014 virão de 
uma única vez na parcela de novembro.

Valores na folha de pagamento - A APP-Sin-
dicato ressalta que cada educador(a) que tiver 
dúvida sobre o valor pago, solicite ao GRHS, por 
meio de um requerimento, explicação detalhada 
do que será pago este mês. Lembrando que há 
casos em que haverá o pagamento das promoções 
e, em outros, a somatória de progressões. Para en-
tender estas especificidades no contracheque, o 
educador ou educadora deve procurar o Núcleo de 
Educação para pedir o esclarecimento detalhado.
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RÁPIDAS
ConfIRmADo PAgAmEnto 

DA DAtA-bASE Ao 
PARAnÁEDUCAção

O pagamento do percentual da 
data-base (de 6,28%) será efetuado 
na folha de junho (com retroativo a 
maio) aos(às) educadores(as) que 
atuam na rede estadual de ensino 
e são contratados pela ParanáEdu-
cação. Em maio, a APP-Sindicato foi 
informada de que o índice não tinha 
sido aplicado aos salários destes(as) 
profissionais. Imediatamente, a en-
tidade entrou em contato com a 
Secretaria de Estado da Educação 
(Seed) e solicitou que o pagamento 
fosse feito nesta folha retroativo ao 
mês anterior.

ComISSõES DEbAtEm DobRA, 
SAúDE, EDUCAção ESPECIAl 

E PoRtE DE ESColAS

Um dos compromissos assumi-
dos pelo governo do Estado duran-
te na negociação da greve geral da 
educação, realizada em abril, foi a 
criação de grupos de trabalho para 
debater temas importantes da pau-
ta: dobra de padrão, novo modelo 
de atendimento à saúde, a pauta 
da Educação Especial e o porte de 
escolas. De lá para cá todas as co-
missões foram compostas e já se 
reuniram com as equipes da Secre-
taria de Estado da Educação (Seed) 
e com a Secretaria de Estado de Ad-
ministração e Previdência (Seap). O 
andamento destes trabalhos e enca-
minhamentos pode ser acompanha-
do no portal da APP-Sindicato: www.
appsindicato.org.br.
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