
Curitiba, 22 de fevereiro de 2016.

Senhor Governador,

Os(As) Trabalhadores/as em Educação do Colégio Estadual _______________________
________, município de __________________, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de 
____________________reunidos na semana pedagógica, vêm, pelo presente encaminhar a pauta da 
Campanha Salarial 2016 aprovada em Assembleia Estadual da categoria no último dia 28 de janeiro em 
Foz do Iguaçu. Nesta data educadores(as) de todas as regiões do estado avaliaram os itens emergenciais 
da pauta de reivindicações e diante dos encaminhamentos da última reunião de negociação, ocorrida em 
21 de janeiro, aprovaram por unanimidade a Campanha Salarial de 2016 com o mote: “DIREITO NÃO SE 
RETIRA, SE AMPLIA”. A pauta contém os itens estruturais da carreira, salários e condições de trabalho 
que precisam de soluções efetivas, com prazos já estabelecidos. Além da pauta salarial faz parte da 
Campanha os itens da pauta educacional que tem o mote: “A Escola Que Queremos”.

Assim, apresentamos a Campanha Salarial 2016 – “Direito Não Se Retira, Se Amplia”:

1. Pagamento do reajuste do piso nacional de 7,75% para professores(as) e funcionários(as).

 2. Pagamento das promoções e progressões em atraso de professores(as) e funcionários(as).

 3. Concurso público para professores(as) e funcionários(as).

4. Contagem do tempo PSS para fins de promoção e progressão na carreira para professores(as). 

5. Contagem do tempo Paranaeducação para fins de quinquênios para funcionários(as).

6. Garantia das licenças. 

7. Equiparação do auxílio-transporte para todos os vínculos dos(as) funcionários(as) ao dos(as) 
professores(as).

8. Direitos dos PSS.

 9. Novo modelo de atendimento à saúde.

10. Direitos dos/as aposentados(as) – Nível II e III, pagamento de precatórios.

11. Cargo de 40 horas. 

12. Redução da jornada de trabalho dos(as) funcionários(as) para 30 horas sem redução de salários.

13. Defesa da previdência pública.
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Pauta Educacional – Mote: “A ESCOLA QUE QUEREMOS”

1. Escola de tempo integral

2. Redução do número de alunos(as) por turma, tendo como referência as resoluções da 
CONAE

3. Implementação de novo porte de escola conforme proposta da APP-Sindicato.

4. Programas e projetos educacionais de qualidade.

5. Garantia do PDE e Profuncionário. 

6. Debate da Base Nacional Curricular Comum.

7. 50% de hora atividade.

8. Contraposição ao fechamento de escolas, turmas e cursos técnicos com a implantação de 
Escolas de tempo integral, combate ao analfabetismo e à evasão escolar.

9. Acompanhamento do cumprimento das metas dos Planos Nacional, Estadual e Municipais 
de Educação (PNE, PEE e PMEs).

Na Assembleia Estadual também aprovamos o calendário de mobilizações para o primeiro 
semestre deste ano, e unificados com as lutas nacionais da nossa Confederação – CNTE realizaremos 
nos dias 15, 16 e 17 de março respectivamente, debate nas escolas, aulas de 30 minutos (16) e greve 
nacional, com paralisação estadual e Ato em Curitiba no dia 17. 

Diante do exposto vimos, pelo presente, solicitar que V. Exa. e os demais Secretários responsáveis 
pelas negociações, - Seed, Seap, Sefa e Casa Civil e também o líder do Governo na ALEP, receba a 
comissão de negociação da APP-Sindicato no dia 17 de março, preferencialmente no período da manhã 
no Palácio Iguaçu durante a realização do Ato. 

Sem mais para o presente, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Professores(as) e Funcionários(as) do Colégio Estadual _____________________________________
___________________________________________________________________________________


