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Nº 13

ENQUADRAMENTO DOS(AS) APOSENTADOS(AS)

Nesta terça-feira (29), a direção da 
APP-Sindicato se reuniu com o procu-
rador geral do Estado, Ubirajara Ayres 
Gasparin, para tratar da questão do en-
quadramento dos(as) professores(as) 
aposentados(as) no Nível II da carreira. 
A solicitação desta audiência feita pela 
entidade ocorreu após o parecer negati-
vo do Núcleo Jurídico da Administração 
Secretaria de Estado de Administração 

e Previdência (Seap) nº1819/2013. A negati-
va foi protocolada apenas dia 17 de abril des-
te ano, após a mobilização e a vigília dos(as) 
aposentados(as), realizada no dia 14 de abril. 

Nas mobilizações, os(as) educadores(as) 
reiteraram a reivindicação do reenquadra-
mento dos(as) aposentados(as) antes de 
1996 - quando foi criado o nível PG-7 (Ní-
vel II) pela Lei Complementar nº 77/96, 
exigindo a certificação de  especialização 

para mudança de nível. O procurador 
recebeu a APP e se comprometeu em 
rever o caso considerando a Súmula 
nº13 do TJ-PR (confira no final do tex-
to). Esta revisão significa muito para o 
segmento dos(as) aposentados(as), já 
que é mais uma chance de tentar solu-
cionar esse caso emblemático: 10.474 
cargos de aposentados antes de 1996 
aguardando reenquadramento.

Programação da Conferência 
de Educação da APP

E já está chegando a hora. Na próxi-
ma sexta-feira e sábado – dias 1º e 2 de 
agosto – a APP-Sindicato promove a sua 
VI Conferência Estadual de Educação, 
no Centro de Convenções de Curitiba. De 
acordo com a Secretaria Educacional da 
entidade, as propostas da Conferência são 
o resultado de uma construção coletiva 
sobre as quais os(as) professores(as) e 
funcionários(as) da Educação se debru-
çaram e que refletem, ao final, o desejo 
dos(as) trabalhadores(as) para a educação 
paranaense. Elas também fundamentarão 
os questionamentos para os candidatos 
ao governo do Estado, no debate que será 
promovido pela APP no dia 19 de agosto, 
bem como as ações da entidade nos pró-
ximos três anos.

Transmissão ao vivo – A programação 
do período da manhã do primeiro dia da 
Conferência será transmitida ao vivo e 
em tempo real pela TV APP e pela Rádio 
APP. Será possível acompanhar as pa-
lestras e saber mais sobre as propostas 

dos educadores do Paraná. No dia, será 
disponibilizado um ícone que estará dis-
ponível para assistir ou ouvir o conteúdo. 
Durante o evento, também estão previstas 
as exposições fotográficas ’25 anos do 
30 de agosto’ e ‘Palestina’, bem como 
apresentações culturais. Veja, abaixo, um 
resumo da programação.

Sexta-feira – 1º de agosto 
08h30min - Abertura com a Orquestra 
Latino Americana e Coral da APP 
10h – Palestras 
:: Avaliação das Políticas Nacionais pós 
Plano Nacional de Educação - PNE  
Prof. Milton Canuto, vice-presidente da 
CNTE. 
:: Avaliação das Políticas Educacionais 
no Estado do Paraná 
Professora Marlei F. de Carvalho, presi-
denta licenciada da APP-Sindicato. 
14h – Plenárias (Grupos) 
 
Sábado – 2 de agosto 
08h30min – Plenária Final 

A primeira parte da programação da atividade será transmitida 
ao vivo pela TV e rádio APP

APP não contratou 
pesquisa sobre 

intenção de votos

A APP-Sindicato tem re-
cebido vários contatos de 
educadores(as) da base infor-
mando que uma suposta em-
presa de pesquisa tem ligado 
para os(as) sindicalizados(as) 
da entidade, nos últimos dias, 
com o objetivo de colher infor-
mações sobre a intenção de 
voto dos(as) mesmos(as) nas 
eleições da APP, que ocorrerão 
dia 10 de setembro. A direção 
estadual da APP-Sindicato não 
contratou nenhuma empresa 
de pesquisa para fazer este 
trabalho e não deliberou ne-
nhuma ação neste sentido. 
Assim, este levantamento não 
possui caráter oficial.

Eleições da 
APP-Sindicato

Em reunião com a APP, PGE se comprometeu em rever parecer negativo


