
Escola: território de 
luta e resistência

No final de julho, o Conselho Estadual da APP-
Sindicato se reuniu para avaliar o atual cenário políti-
co e econômico e definiu uma jornada para organizar 
a categoria na defesa da nossa pauta. Denominada 
‘Escola: território de luta e resistência’, a iniciativa 

agrega uma série de campanhas e atos. Com três 
eixos: defesa da categoria, da educação pública de 
qualidade e da democracia, a campanha contará com 
grandes ações como a assembleia e ato que aconte-
cerão no próximo dia 29 de agosto em Curitiba e ati-

vidades de formação até o final deste ano. Também 
devem continuar as recepções a deputados(as) e ao 
governador e o sindicato ingressará com ações na jus-
tiça para garantir que o governo cumpra aquilo com o 
que se comprometeu com a categoria.
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A história se repetiu 
como tragédia
Categoria se fortalece e 
permanece em luta!
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Um novo golpe contra 
a educação: o senador José 
Serra (PSDB) apresentou um 
projeto que diminui a partici-
pação da Petrobras na explo-
ração de petróleo, para bene-

ficiar empresas estrangeiras. 
A proposta compromete os in-
vestimentos na educação pú-
blica porque diminui a quan-
tidade de royalties do petróleo 
destinados ao setor.

Os(as) trabalhadore(as) 
da educação têm vivido mo-
mentos de horror na Praça 
Nossa Senhora da Salete, 
em Curitiba. Há 27 anos, 
no dia 30 de agosto de 1988, 
policiais militares, a mando 
do então governador Álvaro 
Dias, avançaram com ca-
valos, cães e bombas contra 
os três mil docentes que lu-
tavam por um piso salarial 
e melhores condições de 
trabalho. Na ocasião, a APP 
reivindicava um reajuste que 
não fosse corroído pela infla-
ção e a criação de um piso 
salarial. A violência abafou 
a greve, mas não os gritos da 
categoria. Até hoje o desfe-
cho trágico do 30 de agosto 
ecoa na história do Paraná.

A luta se manteve viva para 
que aquela cena não mais se 
repetisse. O pior, porém, acon-
teceu: o governador Beto Richa 
(PSDB) fez questão de entrar 
para história do Paraná como 

mais um a usar a força contra 
os(as) trabalhadores(as). Ao 
atacar os mais de 25 mil edu-
cadores(as) que protestavam 
contra a destruição das carrei-
ras e contra a precarização das 
escolas, Richa deixou mais de 
300 feridos(as) e milhares es-
candalizados(as).

A história se repete de ma-
neira trágica, mas a categoria 

sai fortalecida. Nos dois epi-
sódios, a opinião pública se 
mantém ao lado da nossa ca-
tegoria. Nestas grandes bata-
lhas, os(as) trabalhadores(as) 
saem feridos fisicamente, 
mas com a honra inabalada, 
ao contrário destes governan-
tes. A luta segue, por uma 
história sem nenhuma bala e 
com mais giz!

30 de agosto e 29 de abril: 
a história se repetiu 
como tragédia!

Serra quer cortar verbas da 
educação pública

Eles trocaram o 
camburão pelas 
ambulâncias

APP de olho nos Planos 
Municipais de Educação

Dos cavalos
às bombas!

EXPEDIENTE

A recepção aos(às) 
deputados(as) continua 
no Paraná! Em julho, o 
preço pelo apoio dos(as) 
parlamentares ao gover-
no para aprovar o saque à 
previdência foi revelado: 
cada um(a) dos(as) 34 
deputados(as) do cam-
burão “ganhou” 3 ambu-
lâncias para distribuir em 
“seus” municípios. Cada 
uma custou quase R$ 94 
mil aos cofres públicos.

398 municípios assumiram publicamente que cumpri-
rão as metas do Plano Nacional de Educação. A APP atuou 
diretamente em todas as etapas do processo em mais de 
200 cidades. “É um grande avanço em relação ao Plano an-
terior, quando não tivemos nenhuma cidade com um Plano 
local”, aponta o secretário de Assuntos Municipais da APP, 
Celso José dos Santos.

Durante 26 anos fo-
mos às ruas no dia 30 
de agosto para relembrar 
uma data fatídica para 
educadores(as) do Pa-
raná. “Que nunca mais 
aconteça” eram os gri-
tos nas caminhadas que 
realizamos. O apelo não 
foi ouvido no último dia 
29 de abril. O governo 
do Estado mais uma vez 
demonstrou que a edu-
cação não é prioridade 
e massacrou cerca de 25 
mil pessoas entre edu-
cadores(as), estudantes 
e demais servidores(as) 
que se concentravam na 
praça pública em frente 
ao palácio para lutar por 
seus direitos.

As bombas, porém, 
não calaram as nossas vo-
zes. Mesmo diante de um 
governo que não dialoga, 
salvamos as nossas car-
reiras e, com dignidade, 
retornamos ao trabalho. 
As bombas, agora, são as 
perseguições e a pressão 
exercida pelo governo 
contra os(as) trabalha-
dores(as). Resistiremos 
e lutaremos em cada pá-
tio, em cada cozinha, em 
cada biblioteca, em cada 
sala de aula para garantir 
uma educação pública de 
qualidade para a socieda-
de paranaense.

A luta não para!

Educadores(as) de 
Jandaia do Sul e 
região protestam na 
entrega de ambulância 
pelo deputado Dr. 
Batista (PMN).
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Gestão Somos mais APP – Em defesa da Escola Pública (2014-2017)

• Hermes Silva Leão - Presidente • Vanda do Pilar Santos Bandeira Santana - Secretaria Geral • Arnaldo Vicente - Secretaria de Política Sindical • Walkíria Olegário Mazeto - Secretaria Educacional • Nádia Brixner - Secretaria de 
Funcionários • Marlei Fernandes de Carvalho - Secretaria de Finanças • Mariah Seni Vasconcelos Silva - Sec. Adm. e Patrimônio • Celso José dos Santos - Secretaria de Assuntos Municipais • Luiz Fernando Rodrigues - Secretaria de 
Comunicação • Mario Sergio Ferreira de Souza - Secretaria de Assuntos Jurídicos • Valci Maria Mattos - Secretaria de Aposentados • Alfeo Luiz Capellari - Secretaria de Políticas Sociais • Tereza de Fátima dos Santos Rodrigues Lemos 
- Secretaria de Organização • Janeslei Albuquerque - Sec. de Formação Política Sindical • Rose Mari Gomes - Secretaria de Sindicalizados • Elizamara Goulart Araújo - Sec. de Gênero, Relações Étnico-Raciais e dos Direitos LGBT  
• Ralph Charles Wandpap - Secretaria de Saúde e Previdência.
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TABELAS SALARIAIS

Funcionários(as)

Professores(as)
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O governo do Paraná 
continua afirmando que 
aumentou o investimento 
em educação, mas a péssi-
ma condição das escolas do 
Paraná mostra o contrário. 
Recentemente a imprensa 
divulgou a suspeita de des-
vio de recursos em obras de, 
pelo menos, oito escolas. No 
total, os contratos suspeitos 
de fraude somam mais de 
R$ 30 milhões. Isso ocorre 
enquanto centenas de esco-
las por todo Estado sequer 
tem as mínimas condições 
de funcionamento.

O Colégio Estadual Prie-
tro Martinez, em Curitiba, é 
um exemplo de escola que 
precisa urgente de reformas. 
O prédio foi construído há 
60 anos e, até hoje, continua 
com a mesma instalação elé-
trica. A diretora do colégio, 
Alzimeire Bonatto já denun-
ciou que o Corpo de Bom-
beiros se recusa a assinar 
o alvará de funcionamento 

Através do abusivo ‘tari-
faço’, o governo do Estado 
conseguiu aumentar em 
quase 15% a arrecadação 
do Estado. Mas quanto 
mais arrecada, Beto Richa, 
paralelamente, diminui o 
investimento na Educação 
Básica. Entre os cortes já 
praticados estão o cancela-
mento do PDE 2015 e das 
licenças especiais. Compa-
rado ao mesmo período de 

2014, houve uma diminui-
ção de R$ 400 milhões nos 
repasses para o segmento. 
Em percentuais, significa 
que no primeiro semestre 
de 2014 o governo investiu 
28,77% do orçamento na 
área, enquanto, este ano, o 
índice caiu para 25,43%.

com a atual situação, mas 
que nada muda. “Os fios do 
colégio estão grudando den-
tro de canos de ferro. A elé-
trica aqui é caso de polícia. 
Quando tem simulação de 
incêndio na escola, com os 

bombeiros que ensinam os 
alunos a fazerem a fuga cor-
reta em caso de incêndio, a 
gente faz mais do que pe-
dem, pois o nosso problema 
aqui é sério”, explica.

E a escola, como vai? Vai 

mal. Suspeita de desvio de 
recursos, falta de estrutura, 
falta de trabalhadores(as), 
adoecimento da categoria, 
pressão e perseguição. Esta é 
a realidade da educação pú-
blica no Paraná.

Mais arrecadação, menos investimentos 
na Educação

E a escola, como vai?

Com R$ 400 milhões o governo poderia pagar... 

E a pauta, 
como está?
Data-base: governo apro-
vou o zeramento da inflação 
até 2017. A primeira parce-
la de 3,45% deverá ser paga 
em outubro deste ano.

Lei do piso: o governo 
não cumpre a lei federal1. 
A APP cobra a efetivação 
deste direito com o paga-
mento retroativo.

Saúde/SAS: até o final de 
agosto o Departamento de 
Assistência à Saúde (DAS) 
realizará debate com para 
a efetivação das três pro-
postas possíveis de um 
novo modelo. A comissão 
deverá ser restituída para 
esse debate.

Porte de Escolas: uma 
equipe formada pela 
Seed2 e APP voltou a de-
bater um novo modelo. A 
luta  é de que até o final 
do ano tenhamos uma 
proposta efetivada.

PSS: a luta da APP é pela 
renovação dos contratos 
ao final deste ano. A pro-
posta de pagamento pela 
titulação está na PGE3 

aguardando parecer. A 
APP exige o cumprimento 
do compromisso firmado 
em 2014.

Concurso Público: APP 
solicitou novo chamamento 
para vagas remanescentes 
do concurso do magistério 
de 2013. Para funcioná-
rios há demanda suficiente 
para um novo concurso e 
esta é a defesa da APP.

Aposentados(as): desde 
o parecer negativo emitido 
pela Seap sobre o reen-
quadramento, o sindicato 
voltou a debater o tema 
como governo. A APP luta 
pela isonomia e pede a 
urgência no processo de 
implantação e retroativos.

Cargo de 40 horas: a 
APP cobra a realização de 
uma nova oferta para a do-
bra de padrão. Seed infor-
mou que realiza estudos 
financeiros para a efetiva-
ção desta pauta.

1. Lei 11.738/2008
2. Secretaria de Estado da Educação
3. Procuradoria Geral do Estado
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Utilize o QR Code ao 
lado e leia mais em 
nosso site.

2x o reajuste do Piso Salarial desde janeiro

Salário de 17 mil professores(as) por 1 ano

Salário de 33 mil Agentes I por 1 ano
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A luta no RS: Os(as) 
servidores(as) estaduais 
do Rio Grande do Sul 
se preparam para a luta 
contra o desmonte do 
Estado. “O governador 
decidiu parcelar salários 
dos servidores em três 
vezes. Ora, toda a folha 
de salários do funciona-
lismo soma R$ 1,2 bilhão 
por mês. E só em isen-
ções fiscais, no ano pas-
sado, o estado perdeu R$ 
15 bilhões”, argumenta 
Marcelo Carlini, dirigen-
te executivo da CUT e 
servidor do Judiciário.

Economia: No dia 28 de 
julho, a CUT protestou 
contra a política econô-
mica do governo federal 
em frente ao Ministério 
da Fazenda, em Brasília. 
Para a Central, o ajuste 
fiscal promovido pela pas-
ta prejudica diretamente 
a classe trabalhadora.

Margaridas nas ruas: 
A 5ª edição da Marcha 
das Margaridas coloriu 
Brasília mais uma vez 
no dia 12 de agosto. Cer-
ca de 70 mil pessoas dei-
xaram o estádio Mané 
Garrincha e seguiram 
até o Congresso Nacio-
nal. Na pauta, a defesa 
da democracia.

APP: 7 décadas 
de história!

Documentário faz retrospectiva da 
luta protagonizada pela categoria

Mais comunicação e interatividade

Em 2017 a APP com-
pleta 70 anos de luta. As 
comemorações do ani-
versário da entidade ini-
ciam em janeiro de 2016, 
no XII Congresso Esta-
dual da APP. O Congres-
so seria realizado ainda 
em 2015, mas foi adia-
do devido ao calendário 
após as greves da catego-
ria. Esse é um importan-
te momento de debate e 
um dos maiores eventos 
da entidade. Os(as) edu-
cadores(as) podem parti-
cipar dos Congressos Re-
gionais que antecedem a 
etapa Estadual e contri-
buir para a construção 
do futuro do sindicato.

No dia 29 de julho a APP lançou o documentário “Luto 
pela Educação - Greve Geral dos(as) educadores(as) do 
Paraná 2015”, feito pela produtora curitibana Metafixa 
Produções. O filme conta a luta dos 73 dias de greve da 
categoria. Da ocupação da Alep até o massacre do dia 29 
de abril. Relatos emocionantes que narram o cotidiano no acampamento e as 
lutas contra a precariedade das escolas no Paraná. O documentário pode ser visto 
e baixado no site do sindicato.

Um site novo, um aplicativo para celular, o jornal ’30 de Agosto’ com 
um novo projeto gráfico. Estas são apenas algumas novidades que a APP-
Sindicato prepara para a categoria a fim de estreitar ainda mais a relação 

com a categoria. De acordo com o secretário de comunicação da entidade, 
Luiz Fernando Rodrigues, até o final do ano serão implementadas várias 

ferramentas. “Vamos investir ainda mais na comunicação com a cate-
goria e com a sociedade”, explicou.

Há 17 anos, professo-
res(as) e funcionários(as) 
de escola lutam lado a lado 
por uma escola pública de 
qualidade e por um Estado 
que valorize os(as) profis-
sionais da educação. Fun-
cionários(as) hoje são reco-
nhecidos como agentes do 
processo educativo. É claro 
que nem tudo são flores e 
nada disso aconteceu de um 
dia para o outro. 

Desde a unificação do 
sindicato dos(as) professo-
res(as) com o sindicato dos 
funcionários(as) de escola e 
o surgimento da APP-Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Paraná 
(1998), muita luta aconte-
ceu. Greves de fome, ocu-
pações da Assembleia Legis-
lativa do Paraná, marchas, 
campanhas, greves gerais, 
massacres. Foi a resistên-
cia que garantiu o Plano de 
Carreira dos Funcionários 
da Educação Básica e insti-

tuiu o concurso público, ele-
vando o quadro de funcioná-
rios(as) de 6 mil para 19 mil 
estatutários atualmente.

Infelizmente, isso ainda 

não é suficiente e por isso não 
se pode parar. Agora os es-
forços estão concentrados na 
luta por um novo modelo de 
Porte de Escola, que reorgani-

ze o quadro de professores(as) 
e funcionários(as), respeitan-
do a realidade de cada escola 
e com isso a realização de no-
vos concursos.

Funcionários(as): a luta não para!
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Reper     indo
a luta!

Em 2005, educadores(as) 
marcharam de Ponta Grossa 
a Curitiba em defesa do 
Plano de Carreira dos(as) 
Funcionários(as)


